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  السكان واملوارد
  وأمن الشرق األوسط

  جواد العناين
  

، ومن ١٩٩١مليون نسمة سنة  ٢١٢قُدِّر عدد السكان يف العامل العربي بنحو 
% ٤٣,٤وثمة من هذا العدد نسبة . ٢٠٠٠مليوناً سنة  ٢٩٠املتوقع أن يرتفع العدد إىل 

اوح أعمارهم بين ممن تتر% ٣,٤تتوزع أعمارهم بين الرابعة عشرة وما دون، ونسبة 
. عاماً لإلناث ٦٠,٧عاماً للذكور و ٥٩,٣ومتوسط األعمار يتراوح بين . وما فوق ٦٥

من السكان ال يزالون يعيشون يف مناطق ريفية، حيث تشكل الزراعة % ٤٧وأكثر من 
مع (ويف تعريف أوسع للشرق األوسط يقفز عدد السكان احلايل . مصدر الرزق السائد

مليون نسمة سنة  ٣٨٥مليون نسمة، ويتوقع له أن يبلغ  ٢٨٦ىل إ) تركيا وإسرائيل
٢٠٠٠.  

% ٣٠ -% ٢٥يف بنية سكانية تميل نحو الفئات العمرية غير املنتجة ويعمل 
منها يف اإلنتاج الزراعي، ستستمر احلاجة إىل املياه يف التصاعد، وستمضي يف 

ها خارج احلدود الدولية التزايد أيضاً احلاجة إىل مصادر مياه غالية التكلفة لوقوع
يضاف إىل ذلك أن الزيادة يف االستهالك، وال سيما الغالل احلقلية، . لدول املنطقة

ستدفع اإلنتاج الزراعي إىل االجتاه نحو األراضي الهامشية، التي حتتاج إىل املزيد من 
من ومع النسبة احلالية لهطول األمطار وجتدُّد كميات املياه اجلوفية، ف. مياه الري

كما أن عوامل التعرية الطبيعية . املمكن أن يزداد نقص املياه حدَّة يف املستقبل
هكذا، وعلى . كالتصحُّر، وتضاؤل الغابات، وتأكّل التربة ستطاول املزيد من األراضي

نحو بسيط ومباشر جداً، تبدو املياه والبيئة والسكان مترابطة، ومن شأن األنماط 
  .بعضاً، إذا ما بقيت العوامل األخرى على حالها هاضاملتوقعة أن يعزِّز بع

وستقوى ميول التعزيز املتبادل هذه من جرّاء طرق اإلنتاج السائدة وانعدام 
إن طرق اإلنتاج احلالية . السالم، ومن جراء عملية نمو املدن نمواً مستمراً بالتدريج

                                                            
    التاسع، الذي عُقد يف استانبول، تركيا، ورقة قُدمت باللغة اإلنكليزية إىل مؤتمر األمن اإلقليمي
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ة من الزراعة باملشاغل تميل إىل استغالل الثروة الطبيعية استغالالً مكثفاً، واالستعاض
وإنَّ من شأن هذه . اليدوية، واالعتماد يف االستهالك على تقنيات إنتاج كثيفة الطاقة

امليول أن تتعزَّز بفعل النظام الدويل اجلديد لتقسيم العمل، الذي بدأت بموجبه 
ل جنوباً، إما نحو املناطق ذات فة النفايات والكثيفة الطاقة ترحتالصناعات الكثي

وإما نحو املناطق الغنية ) بحثاً عن القوى العاملة الرخيصة(ثافة السكانية الشديدة الك
وملا كان الشرق األوسط إحدى أسرع األسواق نمواً يف العامل، فهو مهيأ ألن . بالطاقة

  ).أو الرحَّالة(يلتقط قسطاً وافراً من هذه الصناعات املهاجرة 
األساسية، سواء أكانت إنسانية مالية أم إن انعدام السالم يقود إىل هدر املوارد 

كما أنه يعرقل جهود التخطيط السليم، . وطنية، بعيداً عن التوزيع املعقول واملنشود
ومن شأن دواعي احلرب أن تزداد تفاقماً بفعل نقط املوارد . ويضاعف عوامل تبديدها

تظل بال جدوى يف  املائية، الذي يستلزم سدُّه التزامات أعمق باملساعي اإلقليمية التي
فال يكاد يوجد يف الشرق األوسط دولة ال خلف بشأن حدودها . ظل حال التوتر القائمة

إن خطر حتول الشرق األوسط إىل . فعالً أو أن حدودها ليست مصدراً ممكناً للخالف
حال يوغسالفيا خلطر حقيقي من شأنه أن يزيد يف عدد الدويالت املغلقة العرقية أو 

األخيرة  وقد بيَّنت حرب اخلليج. ، وذلك على حساب أي تعاون إقليمي جادغير العرقية
بصورة ال يرقى الشك إليها أن الشرق األوسط، تلك املنطقة احليوية بالنسبة إىل العامل، 

ويقدِّر . يمكن أن يكون مسرحاً حلروب مدمِّرة ال حدود لعواقبها السلبية على البيئة
قرابة (من الدخل احمللي اإلجمايل يف الشرق األوسط % ٣٠ -% ٢٥أن نحو  اآلن اخلبراء

أما خمصصات التربية والصحة فال . يذهب إىل اجملهود احلربي) مليار دوالر ٤٠٠
  .من هذا الدخل احمللي اإلجمايل% ١١تكاد تستحوذ على أكثر من 

إن الزيادة يف االستهالك تستحثها زيادة السكان وتزايد التوقعات االستهالكية 
فارتفاع نسبة التعليم، ونمو املدن، وانتشار اخلدمات ". طسكان الشرق األوس لدى

العامة يف املناطق الريفية، هي من جملة القوى الرئيسية الدافعة إىل هذا املنحى 
وثمة سوق سريعة النمو للسلع االستهالكية احلديثة، التي بات . االستهالكي املتصاعد

ولذلك فثمة تصاعد مماثل يف . ل ما يُستورد منهاإنتاجها احمللي يحلُّ بالتدريج حم
ويقدر اخلبراء أن . الطلب للطاقة امللوثة، سواء إلنتاج هذه السلع أو ملعاجلة النفايات

متوسط اإلنفاق على االستهالك يف العامل العربي، سواء منه استهالك القطاع العام أو 
هذا ما يجعل الوفورات احمللية القطاع اخلاص، يفوق أرقام الدخل احمللي اإلجمايل، و
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الديون إىل التزايد من  ولذلك، يميل حجم. وتراكم رأس املال عرضة للتناقص املتدرج
املندرجة يف (ومن نافل القول أن مشتريات األسلحة . جرّاء اتساع فجوة املوارد املالية

وتذهب . مسؤولة عملياً عن تفاقم مشكلة الدين اخلارجي هذه) باب االستهالك
مليار دوالر، هذا مع األخذ يف  ١٥٠التقديرات إىل أن الديون العربية اخلارجية تفوق 

االعتبار إجراءات اإلعفاء من تسديد الديون التي حظي بها بعض كبار املدينين، الذين 
  .كوفئت مواقفهم من حرب اخلليج بإسقاط بعض هذه الديون

ما عدا دول اخلليج، يف  وقد اجنرَّ عن ذلك انخراط دول الشرق األوسط كلها،
واجلمهور يف سواده األعظم ال ينظر إىل هذه اخلطط . برامج إصالح اقتصادي مضنية

فاإلصالحات االقتصادية تعدُّ يف جملة الشرور التي ال بد منها يف أحسن . بعين الثقة
األحوال، وذلك ألن غايتها فرض الضرائب على الناس لتسديد الديون اخلارجية وجمع 

ويبدو من . لإلنفاق احمللي يف الوقت نفسه هاال الضرورية التي ال بد مناألمو
مل تؤدِّ إال ) عقد املساعدات(املفارقات يف نظر كثير من العرب كيف أن أيام البحبوحة 

إىل مرحلة من القلَّة والفاقة، والتي بات ينبغي معها للديون املتراكمة يف األيام 
وبينما كانوا قد وُعِدوا بتوزيع الثروات واملكاسب، . لعجافالسِمان أن تُسدَّد يف األيام ا

والثراء السريع واالفتقار . باتوا يُنذرون اليوم بضرورة بذل التضحيات وحتمل املشاق
  .السريع كالهما من أعدى أعداء البيئة

وغالباً ما ينظر . إن العامل العربي معقّد ومتنوِّع تعقيد العامل األوسط وتنوُّعه
ولئن كان العرب يروقهم أن ينظروا إىل أنفسهم على . إليه نظرته إىل كيان واحدالعامل 

وقد كشفت حرب اخلليج عن مشكالت . هذا النحو مبدئياً، فإنهم ليسوا كذلك يف الواقع
. ففي وسع العرب أن ينخرط بعضهم يف احلرب ضد بعضهم اآلخر. قديمة متقيِّحة

نظرتهم إىل  ١٩٩١و ١٩٩٠ما حدث يف سنتي وينظر بعض احمللِّلين املتشائمين إىل 
أما احملللون املتفائلون، فيعدّون ذلك فرصة . طالق دائم، إىل فجوة ال يمكن ردمها

سس من املصالح املتبادلة أرشد أالعربية على  –إلعادة بناء العالقات العربية 
ن واحملللون الذين يهوو. وأصوب بدًال من إقامتها على دواع تاريخية وعاطفية

فاملفكرون اإلسالميون  املتطرفون . السيناريوهات يختلفون يف شأن املستقبل
، واملفكرون الدنيويون يعتقدون أن على العرب أن "اإلسالم هو احلل"يحملون راية 

فنحن ال . وليس أي من الفريقين على صواب. يتعلَّموا االندماج يف النظام العاملي
نامياً، لكننا نحتاج إىل رؤية ألصق بالواقع نستطيع جتاهل وجود الدين عامالً دي
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إن تنكُّب الدين والتاريخ باسم احلداثة والعاملية ال يمكن أن يوازن، يف . وأكثر استنارة
وستستمر نزعتا الوالء الديني والوالء . صورته اجملردة، املزاج السائد يف املنطقة

ثة، والديمقراطية يف التراث يف مواجهة احلدا –الدنيوي يف التصادم بأوجه عدة 
مواجهة اخلالفة، وأنظمة التكيف واالندماج يف مواجهة كتاب الله، واجلهاد يف 

  .مواجهة مفاوضات السالم
لقد وجدت هذه الثنائيات دائماً يف العامل العربي املعاصر، لكن من دون 

ن الفات بين البعثيين واإلخوافاالخت. فقد كان ثمة حدّ أدنى من االتفاق. استقطاب
وكان . املسلمين بالنسبة إىل هذه القضايا كانت يف شأن الوسائل ال يف شأن الغايات

. اإلسالم قاسماً مشتركاً لدى األغلبية، ومل يكن تصنيف املسلمين اآلخرين أمراً شائعاً
. املصنَّفة" العلب الفارغة"أما اآلن، فنحن نعيش يف عصر يسميه االقتصاديون عصر 

وقد أُثيرت يف أثناء حرب اخلليج،  .ب على جانبي الدّين متعددةوأسباب هذا االستقطا
  .وما أن وضعت احلرب أوزارها تقنياً، حتى ازدادت سخونة

كثيراً ما انذهل اجلمهور العربي األوسع من العجز عن حتويل فترة االزدهار 
أو فمع أن بالداً عدة من البالد التي أنتجت النفط . النفطي إىل جمهود إعمار حقيقي

استفادت منه قد شرعت يف مشاريع تنموية واسعة النطاق، فإن احملصلة النهائية مل 
، باتت مشكلة الديون اخلارجية على درجة من احلدَّة أن ١٩٨٨ففي سنة . تكن سارة

معظم  ىوقد عان. مليار دوالر ١٣٦بلغ حجم الديون اخلارجية املعترف بها عالنية 
لس التعاون اخلليجي، نقصاً يف االحتياطي الكايف الدول العربية، باستثناء دول جم

وقد أدى . من العمالت األجنبية لتلبية حاجاتها املباشرة ودفع فوائد الديون اخلارجية
إىل مضاعفة إحباطهم، وال سيما بعدما راح صندوق  عاكتشاف اجلمهور لهذه الوقائ

وقد بدا . د احلزامالنقد الدويل يطلب من احلكومات املبالَغة يف عصر النفقات وش
للجماهير أن حكوماتها مل تعد تملك زمام أمرها، بل حتوَّلت إىل أدوات لتطبيق األوامر 

  .اخلارجية املفروضة عليها
يضاف إىل ذلك أن العامل العربي بدأ يراقب بهلع أنباء اجملاعة يف إفريقيا شبه 

مهم يشعرون يف كما بدأ العرب يف معظ. الصحراوية، بما فيها السودان والصومال
 نفصاعداً، مل يكن أولئك الذي ١٩٨٨تداء من سنة بوا. بالدهم بوخز األزمة االقتصادية

اعتادوا العيش على هامش النفط واإلنفاق احلكومي السخي مستعدين حلال اجلزْر 
وقد تراجعت األرباح، وتناقصت عائدات رؤوس األموال، ومثلها قيمة . االقتصادي
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البالد التي تشبَّثت بخططها ورفضت االعتراف بالتدين الفعلي  أما. العمالت، بسرعة
وقد اجنرَّ عن . لقيمة العملة، فقد عجزت عن ضبط السوق السوداء التي تنامت وازدهرت

هجرة رؤوس (ذلك هبوط يف مراكمة رأس املال، وتصاعد يف االدخار اخلارجي 
وملا . حديثاً إىل سوق العمل وتزايد يف البطالة، وال سيما يف صفوف الداخلين) األموال

التمس الناس الدعم احلكومي، قيل لهم أن عليهم إعادة النظر يف عاداتهم االستهالكية 
وبذلك صارت عدالة . وأُبلغوا أن املشقات والتضحيات ستوزّع بالتساوي. السيئة

] وبين تلبيتها[وبلغت الفجوة بين التوقعات . التوزيع تعني التساوي يف املعاناة
ثم تبين أن . وجاء التعبير عنها مزيجاً من السخط وعدم املباالة. جة ال سابق لهادر

ووقفت . مَضيعة للوقت، وال طائل من ورائهالوضع البحث عن حل أو عن نموذج إلنقاذ 
نماذج الدعوة الوحدوية والشيوعية واالشتراكية، وغيرها من الفروع الدنيوية، وقفة 

وجد كثير  وهكذا. الم، الذي منح العرب جمدهم، هو العالجاإلس. املبهوت وقد ارجت عليه
من الشبان، احملبطين واملتأملين من الهزائم على كل اجلبهات، يف اإلسالم ويف 

  .نظريته غير اجملرَّبة املالذ الذي كانوا يصبون إليه
فبينما . والظاهرة األخرى التي برزت هي السخط على الدول العربية الغنية

 أموالالت األجنبية وفرص العمل ورؤوس العربية الفقيرة تتوق إىل العم كانت البالد
االستثمار، كانت الدول العربية الغنية تقبض كفَّها، وال سيما بعدما راحت عائدات 
النفط تتدنى، وجتمِّد األجور والرواتب أو تخفضها، وتبحث عن قوى عاملة أرخص 

ولذلك، أخذت قضية التوزيع غير . هاتكلفة خارج املنطقة العربية، وتعصر مساعدات
وإن نظرة سريعة . العادل للثورة بين العرب تتحوّل بالتدريج إىل قضية تلهب املشاعر

% ٣٨إىل الدخل احمللي اإلجمايل لدول جملس التعاون اخلليجي الست تظهر أنه يمثل 
أظهرت ، بينما ١٩٨٩سنة ] جململ الدول العربية[من إجمايل الدخل احمللي اإلجمايل 

من إجمايل  %٩تقديراتهم املبالغ فيها لعدد سكان البالد الستة أن نسبتهم ال تتجاوز 
يضاف إىل ذلك أن صادرات دول جملس التعاون اخلليجي سنة . عدد السكان العرب

من % ٥٦من إجمايل الصادرات العربية، وأن وارداتها بلغت % ٦٦بلغت  ١٩٨٩
دوالر بينما  ٧٥٠٠الفرد يف دول اخلليج كان  كما أن متوسط دخل. الواردات العربية

وقد انعكست االنفعالية، التي . دوالر يف أفقر ست دول عربية ٤٠٠كان أقل من 
 –شجَّعتها احلكومات العربية الفقيرة من حيث ال تدري، يف االجتماعات العربية 

دلعت وعندما ان. العربية، ويف الصحافة ويف غيرها من وسائل اإلعالم اجلماهيرية



  ٧٧، ص )١٩٩٢خريف ( ١٢، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٦ 
 

حرب اخلليج، اتسعت اخلالفات العربية إىل حدود ال يمكن عكسها؛ فتبدَّد ما بقي من 
لذلك كان ال بد من . الثروة واملال العربيين يف احلرب، أو حجز لعدة أجيال مقبلة

التماس املالذ يف روح اإلسالم الذي ال يبيح ملسلم أن يهنأ يف نومه وجاره جائع، 
وقد رفضت اجلماهير نمط اإلسالم الذي ترعاه . بية فاتنةواكتسبت هذه الدعوة جاذ

  .الدولة، اإلسالم املستكين وغير املسَيَّس، على أساس أنه ليس اإلسالم احلقيقي
ويف طليعة هذه . وثمة أسباب أُخرى عديدة لتفسير انبعاث احلميَّة الدينية

ن اجلماهير التي ذلك بأ. األسباب القضية الفلسطينية املذلة واملتمادية يف الزمن
أمام اجلنود اإلسرائيليين املدججين شاهدت صور الصبية الفلسطينيين يفرون من 

وجاءت . بالسالح استوىل عليها شعور عميق باملهانة لقعودها عن عمل أي شيء
لتنمو بالتدريج على حساب منظمة التحرير " حركة احلميّة الدينية"أو " حماس"حركة 

اعر الذل واحلماسة ما يلم بالعامل العربي األوسع من وقد أذكى مش. الفلسطينية
سياسية، وما يشاهد من التطرف الديني الذي اتسم به سلوك  –انتكاسات اجتماعية 

  .الليكود وشركائه من األحزاب الدينية يف احلكومة اإلسرائيلية
، وقد شاعت بعد حرب ىل الديمقراطية يف العامل العربيكان على الدعوة إ

نبرة أشد، أن تولِّد نتائج غير متوقعة، لكن اليد العليا كانت لإلسالميين يف اخلليج ب
يف األردن واجلزائر، وتنامي " األصوليين"ذلك بأن جناح من يسمَّون . أنحاء عدة

تهديدهم يف تونس ومصر والسودان واألراضي احملتلة يف فلسطين، قد ولَّدا ردات فعل 
بأن تأخذ جمراها، فقد تقود إىل نتائج غير  وإذا ما سمح للديمقراطية. متضاربة

وقد انذهل األوروبيون واألميركيون تخصيصاً، من نتائج االنتخابات . مرغوب فيها
فكان أن وجد . يف اجلزائر، وأداروا أُذناً صمّاء لإلجراءات احلكومية التي أعقبت ذلك
سمَّوه الديمقراطية  اإلسالميون وسيلة جديدة لدعوة اجلماهير واإلشارة بالبنان إىل ما

  .املاكرة، وتمكنوا من تبديد ما كانوا يتهمون به من عداء للديمقراطية
. ليس عند املسلمين حالياً حل متكامل للمشكالت املتفاقمة يف العامل العربي

فمن ذلك أن التعليم سيكون . ثمة عدد من املعضالت التي ال بد من مواجهتها وحلِّها
فالتعليم املستمر . أوالً إىل جتديد كامل من حيث نوعيته أحد األعباء؛ فهو يحتاج

ا من اخلطوات التي ال بد منها ملواجهة تقسيم العمل موطريقة املشاركة العملية ه
إن األهمية القصوى هي لفعالية العمل، وتدين مستوى هذه . وتقنيات اإلنتاج املتغيرة

فقط من طاقة اآلالت % ٥٠إىل % ٤٠إن . بأحرف كبيرةالفعالية مكتوب على اجلدران 
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وذوو الياقات البيض، وال سيما يف القطاع احلكومي قلَّما . املوجودة تُستعمل فعالً
يعملون ما يزيد متوسطه على ساعة عمل حقيقي كل يوم، وذلك مع الشكوى من تدين 

قل متوسطها عن ونسبة املشاركة يف العمل منخفضة إجماالً، وي. الرواتب واألجور
يف العامل العربي، وذلك بسبب عوامل سكانية، منها ارتفاع نسبة الوالدات % ٢٥

لعدد ) ١٩٨٩ – ١٩٨٠(وقد قُمْتُ بمقارنة ملدى عشر سنوات . وضخامة حجم العائلة
األردن، وتونس، ومصر، (ساعات العمل اإلنتاجي لكل فرد يف ست دول عربية 

ويف إسرائيل، فوجدت أن إسرائيل تتمتع ) وديةواملغرب، وُعمان، والعربية السع
بمتوسط يفوق بنسبة خمسة إىل ستة أضعاف متوسط ساعات العمل اإلنتاجي لكل فرد 

ومع ذلك، فإن  .إن التعليم واألداء العملي مترابطان ترابطاً وثيقاً. يف البالد الستة
. يحمل على احليرة) مليوناً حالياً ٦٦(جمرد عدد الطالب والتالمذة يف العامل العربي 

ومن املتوقع أن تزيد القوة . ٢٠٠٠مليوناً سنة  ٩٠ويتوقع أن يصل هذا العدد إىل 
، ومعنى هذا ان ٢٠٠٠مليوناً سنة  ٨٠مليوناً حالياً إىل  ٥٨العاملة العربية من 

واألموال الالزمة ملواجهة . مليون فرصة عمل جديدة ٢٢احلاجة ستنشأ إىل إيجاد 
 ٣٠مليار دوالر، أي بواقع  ٣٠٠يم وإيجاد فرص العمل تزيد على مستلزمات التعل

ويستثنى من هذا املبلغ مستزملات تسديد الديون اخلارجية وإعادة . مليار دوالر سنوياً
بناء البنى التحتية، التي خرَّبتها احلروب يف لبنان، والعراق، والكويت، والسودان، 

للنهوض بأعباء إعادة البناء تتراوح بين واملبالغ املقدرة . وفلسطين وأماكن أُخرى
لذلك، كان العرب متورطين يف مهمة مالية . مليار دوالر ٢٠٠مليار دوالر و ١٥٠

مليار دوالر على األقل، فضالً  ٧٠٠ –مليار دوالر  ٦٥٠فاحلصول على . عسيرة جداً
  .عن النفقات اجلارية، عبء قد يكون أثقل من القدرة على النهوض به

أن يحل اإلنفاق على السالم حمل اإلنفاق على السالح، فالسالم لذلك يجب 
مطلوب لتأمين الكهرباء واملاء والعناية الصحية ونظام املواصالت، وغير ذلك من 

وبينما ال تمثل . اخلدمات، حيث ال توجد إال بصورة غير مالئمة أو إنها ال توجد أصالً
يل الصادرات العربية، فإن الواردات من إجما% ٣الصادرات الغذائية العربية أكثر من 

. ويف وسع القطاع الزراعي أن يتعامل بسهولة مع هذا التحدي%. ١٥الغذائية تزيد على 
إال إن هذا العجز سيستمر ما استمر العرب من أصحاب األموال يف زراعة مناطق 

وحيثما توجد األراضي اخلصيبة تنهض . صحراوية وجتاهلوا األراضي اخلصيبة
إن العرب . للزراعة موضوعية وسياسية جتعل هذه األراضي غير قابلةعقبات 
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واملأمول أن تُظهِر الشواهد التي . يحتاجون إىل السالم أكثر من أي أحد يف العامل
  .بيَّنتها سابقاً ضرورة هذه احلاجة

لقد أخفقت جتربة التكامل اإلقليمي حتى اآلن، واختزلت مساعي التكامل 
فالتجارة اخلارجية . التبادل االقتصادي بين الدول املتجاورةاالقتصادي إىل جمرد 

من جمموع الصادرات العربية، وتنخفض هذه % ٦,٣بين الدول العربية ال تتجاوز 
لكن العام مل يعد يتسع لكيانات . إذا ما استثنيت حصة النفط منها% ٣النسبة إىل 

ة يف حتديد شكل األنظمة ويبدو أن التجاور اجلغرايف أبرز القواسم املشترك. صغيرة
، كان عدد اجملموعات اإلقليمية املعلنة والناشئة عن ١٩٨٨ففي سنة . االقتصادية

احتاد املغرب العربي، وجملس التعاون العربي، : أسباب سياسية ينحصر يف ثالث
ومع أن جمللس التعاون اخلليجي حظوظاً يف البقاء، فإن . وجملس التعاون اخلليجي

والتقارب احلديث العهد الذي نشأ . ىل احلد األدنى الضروريإيصل  صغر حجمه قد ال
استجرته حرب اخلليج، ) ٢+  ٦(بين دول التعاون اخلليجي وبين كل من مصر وسوريا 

  .وقد ال يستمر
لقد بات جملس التعاون العربي بحكم امللغى، بينما يعاين احتاد املغرب 

  .  إن فيه عمليًا مقومات النجاح املمكنالعربي من جرّاء مشكالت ليبيا واجلزائر، إال
لكن، مرة أخرى، ينبغي التشديد على أن التوجهات نحو الديمقراطية ونحو 

وإذا عُزِّزت هذه التوجهات . قطاع خاص أقوى يمكن أن حتمل بذور تفاهم أفضل
بالسالم، وال سيما مع اإلسرائيليين، فإن عائدات السالم قد تتجاوز املكاسب املباشرة 

األفضل مع  ن إعادة توظيف املوارد إىل آفاق التكامل اإلقليمي األوسع والتفاهمم
وإذا ما تم التوصل إىل احتواء املشكالت االجتماعية . النظام العاملي اجلديد

واالقتصادية، أو ربما إىل حلها، فستضعف دوافع التطرف العميقة كثيراً، وإال فيتنفتح 
للعامل األوسع، بفضل النفط واالعتبارات  إن. بوابات اجلحيم على مصاريعها

فإذا مل جتتمع اإلرادة العاملية . االستراتيجية، مصالح كبرى يف الشرق األوسط
اجلماعية على حتسين آفاق املستقبل فيه، فستتعثر مساعي االستقرار االقتصادي 

  .والعسكري يف العامل أجمع
رب وإسرائيل إنما تستجيب لذلك، فإن مفاوضات السالم اجلارية حالياً بين الع

ومل حتقق هذه املفاوضات بعدُ . الهتمام عاملي بقدر استجابتها الهتمامات إقليمية
فبعد جوالت خمس من احملادثات الثنائية . تقدماً ملموساً يف املسائل اجلوهرية
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وجولة من احملادثات املتعددة األطراف، يبدو أن الفرقاء مل يبتعدوا كثيراً عن نقطة 
لكن من السابق أوانه أن نستبق النتيجة أو أن نصدر أحكاماً مسبقة على . طالقاالن

  .متى ستُتوّج هذه احملادثات بالسالم احلقيقي
والسالم، من وجهة غير سياسية بحتة، مفيد للعرب بقدر ما هو مفيد 

فإسرائيل ال تستطيع التوسع يف اجتاه املناطق الكثيفة السكان وال : لإلسرائيليين
مليارات  ١٠ –مليارات  ٧(يع املضي يف استدرار املساعدات اخلارجية املكثفة تستط

وقد تقلَّصت هذه املنفعة بعد نهاية . من دون منفعة للذين يساعدونها) دوالر سنوياً 
. وهي ال تستطيع الزعم أن العرب ال يريدون السالم معها. احلرب الباردة وحرب اخلليج

ن يغذِّي التطرف الذي تزعم إسرائيل أنها تريد حماربته إن من شأن انعدام سالم كهذا أ
أما العرب، فإن احلكومات العربية ونسبة كبيرة من السكان تعتقد أن املنطقة . اآلن

فقد كانت احلرب مع . العربية ستظل هدفاً لألعمال العدوانية ما مل يُعقد السالم
والعامل األهم هو شيوع  .إسرائيل على مدى األعوام باهظة التكلفة ماالً ورجاالً

االعتقاد بين الفلسطينيين أن قضيتهم قد استُغلَّت على حسابهم، وهذه فكرة غامضة 
ويف أية حال، فما دام الفلسطينيون، وال سيما أولئك الذين . حمفوفة بالتسويغ العقلي

ون هم حتت االحتالل، قد قبلوا عقد السالم، فعلى غيرهم من العرب، الذين ما زالوا يطلب
  .منهم حتمل املسؤولية، أن يقبلوا السالم أيضاً

واستشرافاً للسالم، يف حال حتققه، يتحدث بعض الدراسات املنشورة يف 
الواليات املتحدة حتديداً عن تشكيلة إقليمية تقع فلسطين وإسرائيل واألردن يف قلبها، 

الدراسات  وتبني هذه. ويمكن توسيعها لتشمل لبنان وسوريا والعراق يف املستقبل
يضاف إىل ذلك أن . كلها مسوِّغات مناطق اقتصادية كهذه على أوجه التكامل واحلجم

التسوية ستتيح حل املسائل التي تهدِّد السالم، والتي يبدو حلها بعيداً يف الوقت 
  .احلاضر، لكن إذا ما تم التوصل إىل السالم، فسيغدو كل شيء ممكناً

فبينما تودُّ . رق األوسط مل حتسم جغرافياً بعدإن فكرة التكامل اإلقليمي يف الش
إيران إقامة عالقات ودية بدول جملس التعاون اخلليجي وبغيرها من الدول العربية، 

فمصر تتصور نفسها قوة حمورية عليها أن . تعارض مصر ذلك معارضة صارخة
تركيا، كذلك جند . حتافظ على التوازن بين أدوارها كدولة عربية وإفريقية ومتوسطية

اإليرانية، تسعى إليجاد  –التي استفاد اقتصادها استفادة عظيمة من احلرب العراقية 
إن فكرة التكامل اإلقليمي  .منفذ لها إىل األسواق العربية والنفط العربي يف مقابل املاء
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السريعة احلركة هذه، فضالً عن رغبة الالعبين الكبار يف أكل الكعكة واالحتفاظ بها 
نفسه، قد ال تسمح يف األحوال القائمة اآلن بأية توقعات ذات صدقية يف يف الوقت 

  .شأن وجهة سير التطورات يف املستقبل
  

  أفكار من أجل التعاون
  يف جمال املياه

يبدو أن االستراتيجية غير املعلنة وملتبعة يف مفاوضات السالم اجلارية حالياً   
سرائيلي إىل مسائل فرعية يمكن اإل –تقوم على أسس، منها تقسيم الصراع العربي 

وهي تنقسم . وال تشذُّ قضية املياه عن هذه القاعدة. معاجلتها والتفاوض يف شأنها
إىل مسارات ثنائية ومتعددة األطراف، وقد جُعِلَتْ موضوع إحدى جمموعات العمل 

وهي تمتاز من غيرها بأنها من أقل القضايا احتقاناً . اخلمس املتعددة األطراف
ياً، إال إن حلَّها يكتسي أهمية عظمى من حيث مستقبل األمن، وبرامج التعاون سياس

وقد ينطوي االعتقاد أن قضية املياه ستكون . االقتصادي اإلقليمي، وبسط االستقرار
أقل القضايا تعقيداً يف إطار مفاوضات السالم على ضرب من االدعاء، لكن القراءات 

  .ضات بها حتى اآلن تبدو كفيلة بترجيح هذا االعتقاداألولية للطريقة التي تسير املفاو
إىل أن موارد املياه يف جميع أنحاء العامل العربي أقرب  تشير أحدث املعطيات

د بنحو روتقدر املصادر املطلعة املتاحة هذه املوا. إىل أن تكون يف وضع حرج
هذه   من جمموع% ٨٧.٦وتبلغ نسبة املياه السطحية . مليون متر مكعب ٣٣٧.٥٦٨
، فهو مياه %١٢,٤أما الباقي، أي ما نسبته . مليون متر مكعب ٢٩٥.٧٢٨الكمية، أي 

% ٨١,٢مليون متر مكعب، منها  ١٧٢,١٢٩ويبلغ جمموع املياه املستعملة . جوفية
أما الباقي فمن مياه البحر احملالّة أو املياه . مياه جوفية% ١٣,١مياه سطحية و
موثوق بها أجراها البنك الدويل أن يرتفع الطلب  وتتوقع دراسة. القليلة امللوحة

مليون  ٣٠١,٥٠١إىل  ١٩٨٥مليون متر مكعب سنة  ٢١٢.٢٧٧اإلجمايل للمياه من 
مليون متر مكعب، حتى لو  ١٠٠,٠٠٠وسيظل ثمة عجز مقداره . ٢٠٣٠متر مكعب سنة 

  .يدافترضنا أن مصادر املياه ستزداد كي تتالءم مع الزيادة املتساوية يف التزو
فالطلب . ومن نافل القول، طبعاً، أن الزراعة كانت، وستظل، أكبر مستهلك للمياه

%. ٠,٥، أما للصناعة فمجرد ١,٨، ويمثل الطلب ملياه الشرب %٩٧,٧ملياه الري يمثل 
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% ٨٨,٢؛ إذ يتوقع أن تنخفض حصة الزراعة إىل ٢٠٣٠ر هذه الصورة سنة يوستتغ
  %.٤,٣، وحصة الصناعة إىل %٧,٥وأن ترتفع حصة مياه الشرب إىل 

لذلك، كانت طريقة احتواء هذه املشكلة وأسبابها البدائية تستلزم قدراً كبيراً 
  :وفيما يلي بعض اآلراء للنظر فيها .من اخليال واجلرأة

وللتوصل . إن العمل اإلقليمي املشترك مطلوب يف املنطقة املعنية بالدرس  -١
بعض إجراءات بناء الثقة يف األمدين القريب إىل ذلك يف املدى البعيد، ال بد من 

دولية متفق عليها ومراعية للعدالة  ئلذلك كان من الضروري أن تطبق مباد. والبعيد
ومن الصعب، مبدئياً، أن يُرى أي تطور مستقبلي . يف توزيع حقوق تقاسم املياه

نة، مهما فما من دولة يف الشرق األوسط حمص. للتعاون اإلقليمي من دون هذه اخلطوة
لذلك، . تكن كمية املياه املتاحة لها حاليًا، ضد نقص مزمن يف املياه يف املستقبل

فإن مقاربة تفضيلية زمنية ملشكلة املياه الشاملة تستلزم قاعدة صلبة من الثقة 
املتبادلة يف املدى البعيد، وال بد من بذل تضحيات يف املدى القريب من أجل مصلحة 

  .اجلميع يف املستقبل
ومن الواضح أن احلاجة إىل الغذاء، التي تعتمد بدورها على عدد السكان،  -٢

وإذا ما اتبعت البالد . ستكون يف املدى البعيد أهم العوامل التي حتدِّد احلاجة إىل املياه
فاحلاجة إىل . كلها برامج أمن غذائي مستقلة، فقد يرتفع الطلب للمياه إىل حدود خطرة

وعلى دول املنطقة أن تنخرط بقوة يف خطة . صبحت ماسةخطة زراعية إقليمية أ
ة لكل منها وإىل هامش تنافسي لها جميعاً قياساً يزراعية تستند إىل املزايا النسب

  .ببقية العامل
وعلى الرغم من أن الواهبين املساهمين يف التعاون االقتصادي حريصون   -٣

أجل احلد من احلاجة إىل مشاريع على إدخال قوانين إدارة املياه وتقنين األسعار من 
. املياه الغالية التكلفة، فقد ال تكون خطة كهذه قابلة للتنفيذ سياسياً يف املدى القريب

ذلك ألن الفرقاء املشاركين يف مفاوضات السالم منخرطون يف نضال ضد التيار 
 فمن املتوقع من كل فريق أن. املعارض يف قواعدهم السياسية بشأن مزايا السالم

يقبل مشروع سالم يحتاج إىل التسويق عند قواعده السياسية، فإذا جاء هذا السالم 
يحمل قليالً من املكاسب ومزيداً من التضحيات االقتصادية، فإنه سيجعل قبوله لدى 

، على طلذلك كان من الواجب أن يركَّز، يف املديين القريب واملتوس. اجلماهير أصعب
  .إدارة املياه وتعزيز مواردها
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داخل الدول املعنية، قد يكون هناك حاجة إىل خطة ما للتشارك يف املياه  -٤
وربما أدى تغير . واقتسامها على أسس تعود باملنفعة املتبادلة وباألرباح أيضاً

احلاجات وتغير الطلب املوسمي لبعض الغالل إىل جعل خطط االشتراك يف املياه 
على أساس تقاسم األرباح أو على  ويمكن أن يجري ذلك. وتقاسمها فكرة معقولة

وال بد لهذا االقتراح من دراسات دقيقة  .نأساس تبادل كميات عادلة على مر الزم
  .مفصلة

إن مشاريع تعزيز موارد املياه، مثل إعادة استعمال مياه الصرف، حتتاج  -٥
 وال بد من إعادة استعمال مياه الصرف الصناعية والزائد من مياه. إىل تعاون وثيق

  .اجملارير استعماالً جماعياً يف الزراعة
سد املقارن على (ومن جماالت التعاون األخرى املطلوبة بناء السدود  -٦
  ).البحر األحمر –قناة البحر امليت (ومشاريع حتلية املياه ) اليرموك

" قانون للسلوك"وملا كان التعاون إلزامياً يف املستقبل، فال بد من وضع  -٧
ومن دون االتفاق على قانون كهذا، فإنه لن تنشأ الثقة . زاماً تاماًملزم للجميع إل

  .املطلوبة للقيام بالعمل التعاوين املطلوب يف جمال املياه
وال بد من أن تفكر دول الشرق األوسط يف ضم العراق إىل شبكة مشاريع  -٨

ات واسعة فالعراق يضيف إمكان. فهو أفضل الشركاء وأنفعهم. املياه، يف املدى البعيد
. ، ومصادر املياه والطاقة املطلوبة إلنشاء مشاريع مياه كبرىلالستنبات غالل احلقو

وعلى الرغم من أن اقتراحاً كهذا حتفُّ به الءات سياسية كثيرة يف املدى القريب، فإن 
العراق يمثل يف املدى البعيد، حيث يفترض أن يكون كل شيء متغيراً، حالً مثالياً 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً يمكن . ن اإلقليمي يف جمايل املياه والزراعةلعملية التعاو
وعندها سيكون مشروع خط أنابيب السالم . أن تشرك دول أُخرى وال سيما تركيا

  ■. مشروعاً ممكناً من الناحيتين السياسية واالقتصادية
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