
  سيناريـو األحداث المتصورة في المنطقة للسنوات الثالث القادمة
لنفرر أن انجلارر جلتنجلسرررنشاررس  ن ررت اانارررنجاس جاةررتناررة نجلفسرر ةنجلمتاشرر ن ررانجل تلرر نشرراتن

ا تنك تن اتنااطط،نالتنشعس ضةتن رء.نلنف أن نر نضرشعنى رلنجلف ارطشنششان اعر نج  أن

 اشر ناررنسيرفش ن ىر ج ن سةجشر ةن رنةتنيرمشح نكر نحسلناشط نى شةتنس ت ت،نا رت  نواجشسر نجل 

شات.نلنف أن ن ناتءنمأى ج نكمش ةن انجلمتيتتنلس حش ن ى ج نكمش ةن انجلف اطشنششانإللنارت  ن

ح ا نا اطشا،نا انى  ش نجلس حش نناحتنمحذجاش وت.نلنف أن انجل ا نجلع مشر نلرتنسسحر أنا ان

ن ج  تنجل سح ةنجاس  تنارنساتو ن تنشح ث.

لذيناشناتنمع نذلأ؟نو ناسعششنإا جلش نارن  تانامحماح ؟نو ناس اعنجلاشراشناررن تنج 

طا نجل نطق نجلع مش ناجإلارة ش نج ىرةتنجلمشضرتءن  رتتنةحرانجلطرتل جتناجليراج شاناجلر متمتتن

ن جإلا جلش ش ،ناسا  نجل ةششانلسنث نجلا  نى لن اكبنجل حس شا؟

 انجلسضششعنى لنجلف ارطشنششانلرانشر اعةتنإلرلننال،نلش نذلأن سيا جناالن عقاال.ناجليحشح 

.نا ورتلرن8491جل حش نمعر ن ان رمعنجل جح راانجلقر ج لن  مر نانر  تنلار ااةتن رانجلرمة نىرتتن

اااانشفض ااننةعن  اجحةتن ران ا اطشانجلشاتن س مثاانمأ ضةتنك تنلتنشس مثن ح ن انام ،

ن  اات وتنى لننةعن اات وتن ان  ضةت.

لقسرر نشارر نجلقسرر ناجلعنررانشاررسسمعنجلعنررا.ناع  شررتتنجلقيررانضرر ن اررشتناجليررحشحن شضررتن انج 

اتنشان نلةالشان  تنى شةتنىماةننتاف نارنكفت ناتمت.نا  ة ن)اح (جل تبنجلا ش رنجل رةش ن

ى لن اف تنجل ت عنارنجل  شن ن  تنى ش نمن اش نا اطشنش نمإطةقننت ن يتمتن ارساطنتناجمنسر ن

 رانارن ن ىسر جءجتنإار جلش ش نس قرلنجإلار جلش شاان  جن نتارمتارنجلا ش .ناارن قتم نك ن اا نج

ى  ةررت.نالررتنشعرر تنجلف اررطشنشاانارررن ينااررتن ررانج ااررتتنااررش  نل رر  نى ررلنجلعرر اجا.نا  ررتتن

جل حك  نجلعاك ش نجإلا جلش ش نات نىةءن مانى م ناتلعنمتصنإشا نإن ناتتنمع  شس نجلسرنجارسا تن

 ششانااس ةتنمتلا  ر ن نر ن رتو ن رتنيرنع نىارتك نجالحرسة ناشةتنجلمتصنالاسشتحنجلانا نجإلا جلش

جإلار جلش رنمتلف ارطشنششانارررنارتنشان نا ش وررتن)اورذجنشررذك نتنمتل رتبنجلف اررطشنرنج ار نجلررذين

سرر ن مشرربن انشررسحكتنماررتلعنجلمررتصن كتنررتناكرر ةنى  شسرر ناوررانش كرربنمتيررتنى ررلنط شررعنجلقرر  

ارحشعنلشقضررنى رلنجل كرتبناجلارتلعناى رلننجلذينش اأنمتل قا ناش اع نإلرلن نحر   جإلا جلش ر

نفا ن شضت(.ناوذجنشرذك نتن شضرتنمتل رتبن جلر نجل شفررنجلرذينجارسعتأنمارشانار شتنىرانج ار ح ن

ن جلنت ش نانة نإللن ت عنمشتاتنلشقسصن انجل اساطنشانجل ت شانمذلأنجل ت ع(.

نفرذوتنجلارششننا م تنشحاانجإلا جلش شاانيرنعتنإذجنسرذك اجنى  شرتتنجلس حشر نجلاجارع نجلسرر 

،ناقر نكتنرتنى  شرتتناجارع ن8491جإلا جلش رنارنجلم و نج اللن انجحسة نحةش جانشانش نىرتتن

حقتناا نا تنارنظر اانار ن ةل ر نلارششنجالحرسة ناررنير   نجلةةش ر نج الرلنجلسررن يرتمتن

 نجلف اطشنششا.ناكتان انإا جءجسةتنا عنجلنت نارنجلاتحتتنثتن اذنجل متبنااس نمعضةتناسح ش

ج ا شانارن تحنتتنىاك ش نااذاةتناش تنمع نإللنجلضف نجلغ مش ن انانتةنجلاراش .نامعر نذلرأن

)اكتنرتن مق ش نكثر تنى  شرتتنجلحيرت ناجلسطاشرعناجلسعرذشبناررنجلارتحتتنجلق شمر ن رانجل اش رتت

 يحام نمسا شطنى ةءنش رناانح  ر نس  شربناس وشربنلح ر نجلنرت نإلرلنارت  نجلحر ا (،ن  رتن

آالان ا شان رانا ارطشانإلرلنجلارت  .ناجلاروج نورانلن رتنجلرذيننارتنىرانذلرأ؟نن  ىنإللنا ا 

م الشست شرتن  لش نوانسعتظتنجلثا ةنجلف اطشنش نجل ار ح ناررنجلارت  نجلسررناار تن اضر ن قتس شةرت

مشانووالءنجل  ح شان ران  ضرةت؟ناور نكرتانس حشر نورذانج ىر ج نك ةرتنذجن ثر ن جلثا ةنجلف اطشنش 



تقنن اءنجل قتا  نجل ا ح نارنجل جا ؟ناو ناشاس انج   نجلشراتنإذجنااو يناضلن انحسلن ى

اتتن ت اانا  كتانح م ن انجل سط عشانإللنس جنافش نا ش نمح   نس حشر ناإار ج نا شر ة؟نكرة.ن

ى رلنجاس جاةرتنى رلن ر  ىنا ار عن ران ت رتتن ا انام  نمت جأ م نإانجلا جلتنجلسرن  بن ت اا

 ارر نحرر ج ةنجلسعملرر ناجل ررحانارررنجل نطقرر نجلع مشرر ناجإلاررة ش ،نجإلىررةتنارررنجلعررتلت،نارر ن اعررتن 

محشثنالن متلغ نارنجلقا نإانن اءنح ك نا جلش ن انا ش نلانشقسي نى لنجاسشعتبنجلف ارطشنششان

جل  ح شاناى لنحةبنجل  ناى لن  ثت نحةبنجل  ،نالكن ناشاساىبن ر شح نكمشر ةن رانجل رمشم ن

 ىرررتنمتلعا اررر ناجلظ رررتنجإلاررر جلش ششا،ناضرررتاتنجلقت  ررر ن رررانكررر ناررر نى شرررع،نجلسررررنضرررتاتنذ

متلسي شحتتنجلاشتاش نجلعقةنش نل حكرتتنجلعارةةنجلرذشانالنشسير ااانمتلار نجلحقشقررنإالنإذجن ارتن

نجلاطابنك جاشةت.ن

اونتنسقسضرنجل اضاىش نارنسيا نجلاشنت شان اننقا نإانجإلار جلش ششانلرانشقفراجن كسراارن 

قنس أنجلح ك نجلنت ل ،ناااانشضر ماانجلم ر نجلع مررنجلرذينج ش ينإةجءنذلأنلناشحتالاانجاس ج

سالر ناشرر نوررذانجلظراجو نمتلطررتل جتناجليرراج شا،ناونرتناررشقانجلحكررتتن  رتتن حرر ناشررت شاناإ ررتن ان

ش  اجنى لنذلأنمتليراج شاناجلطشر جاناكر نارةحن ارةااناررن ارتةنةت،نامرذلأنسيرمحنجلحر بن

اجناش احاوتنارنانامةت،ناةنشعا نلةتنوشم نجلنت م ن ا ش نا عمش نارنآان عت،ناإ تن انشي س

االنمقتءنى لنك جاشةت،ناوكذجنشنفسحنجلمتبن  تتنسطا جتناشتاش نسأسرنإللنجلحكرتنمرت كث نسط ارتن

اج كث ن شةنإللنجل غت  ة.ناآنذجأنشكاانمضع نى ر نيرت ااتنى رلن ر انجلارتح ن ار ن رتنش كران

نسااع نارن ث نوذجنجلاشنت شا.ن

 الررافنا ررتنشعرر نونررتأنمعرر نجاسرر جعنجلةش شاكررامس ناسارر شحةتنجلا شرر ن يناررشقا ن ررت اانلن  

 اررسقم نلحرر بنجلعيررتمتت.نالررتنشعرر نل رر ا نجلع مشرر ن ن ررأةنجاسيررت ش ن اناشتاررش ناررت  ن سنررتا ن

جلطش جانجإلا جلش ر.ناجلحتي ن انجلقاجتنجل ا ح نجإلا جلش ش نات  ةنى لنإشقتعن  ت نحتارتناررن

نشمقرنلةتناشت جن اانجالاساةتن .نالكرانذلرأنلرش نيرحشحت.نا  ثرت نجلم  جانجلع مش نجل اتا ةنال

 ت اانلانشعس ااجنمأن ن ش نيحشح،ناإالن ا اجنمأاناظشفسةتنجنسةرتناىفرتنى شةرتنجلرة ا.نالكران

جلقا نمرأانحر ابنجلعيرتمتتناقر تن ارسقم ةت،نل ار  ن انجل رعابنجل ظ ا ر نسعرششن  ح ر ن ران

 بنجلح شثر ناج ار ح نجل سطرا ة،نورانارا ن غرتلط،نا رتن رانجلحش ةناجلسر   ن  رتتنسكنالااشرتنجلحر

اةحنشاسا نارنجل ش جانجلعاك ينإالناشقتم  نمع نحشانارةحن ضرت .ناك رتنجاسر عنجل اس ىراان

اةحتنافشفتنا ش نجلسك ف نوانجلقتذانجليت اارن)ج  مشاش (نجلذينشاسطشعن انشر   ن متمر نثقش ر ن

اران ح الر نى رلنجلكسرا،نمإ كتنةرتن انيراج شان  أمتوظر نجلسكرتلشا،ناك رتنجاسر عنجل اس ىرا

إارقتطنطرتل ةنسفراقنار ىسةتنار ى نجليررات،نكرذلأنش كرانل عقر نجلم ر يناجلسر مش نجلم رر ين ان

إلرلن اارعن   نجلسرت شا ش ضرنار  تناررنارمتقنجلسا شر نجلرذينالنشنسةرر.نالرانسير نجلم ر ش نارط

نكنالااشتنجلاةت.ننقط نشسااانىن وتنجالكس تاناجالاس جعناسكنالااشتنجلح بناس

اقر نسكراانجلاطرطنجلعارك ش نجإلار جلش ش ن اش رتنلرانااعرتنحقرت   تنح بن رت اان رعنج نظ ر  

جل اسةن نارن  انجلع  شتتن انجلضات  ناجلكفرتءةناجلسعقشر نمحشرثنسر   ننيرانجلعرتلتنجلع مرر،ن

نس ةت ششانجلع بن ثةن انش   اجنس ن مشبنمتل قتم ؟الكانلن النشاسطشعنا بن انجلطشت شانجالا

امير انجلنظر نىرانذلرأ،نور نشاررسطشعنجإلار جلش شاان انشعش راجناررنظر اانجلحرر ب،ن اان 

ا اان  مرتح،نا اان  رتا،ن ر ةن طرا ن رانجل تلر نشراتنجلسررناىر ن رت اان ونتء،نا اانىطرةت،

نجإلا جلش ششانك تناى نماشنمأانشنةرنجل اضاعنك  ناةلةت؟ن



نحاننسح ثنوذجنجلح شثنك  نمتاس جأن انجل عطشتتنجلقتل  ناررنجل يرش نجإلشارتمرنإلار جلش ن 

اسمقلناتل ر .ناذلرأن رتنالنجل كراانإلشر نلرانكرتانلر ىنجالارس جسشاششانجإلار جلش ششاناشرت ناار جءةن

نل ست شان)ا شاتنجالاس جسشاشتتنحاتمتتنإحيتلش ناحابنالكنةتنا جءةنارنجلست شان شضت(.ن

تمتتنجإلارر جلش ش نك ةررتناجلكشررتانجإلارر جلش رنك رر نشسااررانىرر نىنتيرر ن شرر ن عقالرر نإانجلحارر 

نا ش نثتمس .ن

ارنج ات نلتنشكان رانجلحيرتا ن انشرأسرنو سرة نلشرة عنورذانجلنمسر ناررنورذانجلمشلر ناارطن 

جل حشطنجلع مرناجإلاة ر،نمتلغيبناجإلك جاناجلقس .ناار نمنررنذلرأنى رلن ىرتاىنالنسير  ن  رتتن

ئنمأسمتعن شتن نالنش مطةتن شئن ش نجل شاناجل ارتاا،نالرتنشارمعنلةرتن ان ارت اجن شر نجلحقشق ناا

ي  نمت  أ،نااش نلةتنوذجناطانلكت.نالانش كانلةتن انشقش اجنحشرتةن  رس ك نى رلنضراءنورذجن

لشاراجن ررعمتن متاسيرت  جلقر  ن رانجلسفررتاتناررنجلعق شرتتناجلنفاررشتتناجل ارساىنجلحضرت ي.نإنةررت

نقشقش نى لنجإلطةق.نحقشقشتنذجن قا تتنح

إنةررتنشعس رر اانجىس ررت جن ط قررتنى ررلنجلاالشررتتنجل سحرر ة،ناورررنارراةنوتل رر ،نالكررانلررانشكرراان 

مااعةتن انسمقلنااش نإلرلنج مر ن سفاار نإلرلنج مر نكتا ر نطعرتتنإار جلش نا ر جمةتناارةحةتنإلرلن

نج م .ن

ج   شكشر ناررنحرشاننإنةتنش ش اان انش عماجنارنجل نطق ن ا ناكش نجلسااشعنليتلحنجلمضرتلع 

شنت يناطمتءنجل اتا نارنجلا ش ن)جلذينش  أنا ةا انجليغش ناراةن ر جلش نشعسر نمةرت(نم قتطعر ن

جلمضرررتلعنج   شكشررر .ناش شررر نجإلاررر جلش شاان انش عمررراجن ا نجل الررر نجليرررنتىش ناررررنحرررشان ان ا ن

 جلش ن انجل نطق نس رعنط شقةرتننحرانجليرنتى نماطراجتنار نسكراان سعثر ة،نالكنةرتنلرانسسرشحنإلار

نسحسك نجلااقنجالاسةةكش نلنفاةتنى لنحاتبنجلينتىتتنجلاطنش .ن

إنةتنش ش اان انشمشضاجنى رلنجلعرتلتن ش ق جطشر نا اشرتناررنحرشان انجل راجطانجلع مررنحت ر ن 

جلاناررش نجإلارر جلش ش ن  نرراعن ررانس  ررأنج  جضررر،ن  نرراعن ررانجلسكررتث ،ن  نرراعنمتاسيررت ن رران

ن.ن انجلشةا يجلحقاقنجلماشط نجل ستح نل  اساط

إاناشنت شانجلاناجتنجل قم  نىنشان  ئنمتالضط جمتتناجل آار.نالانشقا ن ت اانجل نطق ن 

إالنإللنجلا جب.نامع نذلأنجلار جبنار نشارسطشعنجلف ارطشنشااناجلعر بن انش   راجن اضرتىةتنا ان

ةحقر نشعا اجنل اااانى لن ا ج ةت.ن  رتنإار جلش ناارسنح نمتلسر  ش نجنحرةالن  و رتن رذوةناررنس

ن احا  ناا ىس .

نلنننلقطتتنج اماع 

 كثرر تنجحسفتالسنررتنا ة اتنتسنررتناا ررتن اعررمتلنت.نلنأ رر ن انسكرراانث رر ناتلرر ةن ررانجالحسفررتالتن
.نح ثنذجتن  ةن انجإلىرةتنجإلار جلش رنى ر نإلرلنسار شبن امرت نىران%81اجلاطبنالانمنام ن

إار جلش ششا.نا  رتنارل ناررناشتتن اوا نا اطشنرنكمش نمتسيتالتنا ش ن عن اروالشاناشتارششان
ذلررأن اررتبنلنالنسيرر ااجنإذجىرر نإارر جلش ..نا رر تن  ررة نى ررلنذلررأ،ناىررت تنن ررتطتتنجل ارروا ن
جلكمش نارنجالسيتالتنجلا ش نسسا بنإللنجلع ان عن اجو نااش ،ناال نارنذلرأنثتنشر ناقرت نلن نرتن

ك ان رانامر نى نرتنالن اتاأنالكننرن ك انم ة تتن عشن ن ااتنمةت.نا اش جن جحنشااأنارن تن ن
)ى لنىشنأنشتنسرتا ف(.نا رانونرتننفةرتنكشرانسيرمحن اةرةةنإىرةتنجلايرتن ير جاش نسارسا  ةتن

نل انيناانجلح بنجلنفاش نى لناتحسنتفف
 ساة ناةرتتن عشنر نى رلنإطرةقنإ رتىتتنمذشلر نضر ن ايرشتتن عشنر .ن نةرتنإ رتى نذجتن

 ناشقرا نإنر نسك رانىراناة شان ا ا شان ة ااشانض ن ار ناجحر نلنارةتنشطعنر ناررناطنشسر



ى شرر نلرارر جلش ششا،نااررةتنشطعنرر نارررن رر ا ناشقررا نإنرر نشرر ش نمشررتن ىررت ة.نا جاررعنذلررأنسطرراعن
جلررمعأنلساكشرر نجإل ررتى نمررتلقا نإانجل ارر ن ااررا ناعررةنارررنارراان حرر ن اةررةةنج  ررا.نكرر نذلررأن

ا  معشانناجل ا ن ش ن ااا نارنجلم  ن ية.نالش نل نى تنمتإل تى نجلسرن ألتنجلم  ناة نث تا
ارتى ن)  ررتنشرر  نى ررلن انونررتأن سعةرر شانلن رر نجلرر ىتشتتنجلاررت  ناجإل ررتىتتنجلامشثرر (.ن ررتنورررن

ش ةر ن جل قتي نجلمعش ةنل ث نوذانجلح بنجلنفاش ؟ناو نورناةءن اناط ن ت اانذجتنجل تل نشات
ل   جحرر نج اشرر ةن نةررت؟ناورر ن ررمكتتنن رر نجإل ررتىتتن  سمطرر نمررت اةةةنجلارر ش نجإلارر جلش ش ن

ت  ةن تنمتلاجاط ؟ناو نجل ن ا جتنجل ذش  نمأا تءن اس ى ن سع  ةنورنارنجلحقشقر نيرت  ةن م
ىان  ا نا ش ناجح ة؟ن ىسق ن ان اني شتنى  نج اةةةنج  نش نىن نتن انسسح ىنورذانج  را ن

نا انس شطنجل ثتتنىانجلفتى شانا انسضعنجلا ةا نارنيا ةن تنش ج نمتلنت .
 ىت اجنمع ن انس قاجنجلعرة ناررنجل   كر نجلع مشر نجلارعا ش نإانات نلرنمعأنجلا حلنجلذشان

  جاقشان ان ات بنجلمعأنا ن اتواجنجلا اأناجلسي ان جا نجل اس فشتتنميا ةنو اش ن شر ن
اللق نمتلمطال نجلسرنكتنتن ح نجلسك شت.ن لش ن انجلض ا ين حتام نووالءنمسة  نسم ش نجل يش ن

نوان  أناتصنل  عبنجلع مرنجلف اطشنرنم ا اى ؟نجلذينكان نجل ة جءناجلا حل،ناجلذين
 انجل ولتن انشق تنا  ن انىتل  نى لناس ن ح ن منتءنى  .نا انجل ولتن انسسعا ن اتىرن 

جلسااش نارننطتقنجلعتل  نجلاجح ةناسي نإللنجلط شرعنجل ار ا .ن  رتنكفتنرتنجلقسر نجلرذين ااعر نمنرتن
ن نجلايتنج ل ؟ف ى جونت؟ن  تنكفتنتنسعا نجلسااش نجلاشتاش نمفع

 لتنشاجاعن  اش  نى لنسقششتنماسف شق نل ي جعنارنجل  قنج ااط.ناا نس ا نمفظتظ نمعر ن
حرر شثنضررشف نجلاةجلرر ينارررن وس  و ررتنجليررحفرنجل  ررس أن اررس  كتنمررتلقا نإنرر نمرر  ن  ررتناتلرر ن

قرعن عن ان ين اس عنشفةتنمم جو ن انجلكةتنش ةتنيتحم ناقرط.نالكنةرتنجلا رش ن ران انش ماسف شق 
نارنلاتانجلشةا .ناجلعتلتن  ئنم انشاتاااناالنشاسحاا.نايايتنارن ااتطن ات نجلاشتا .ن

 ث نى لنجلذشانشاتاااناالنشاسحاان تناع سر نورشة ينك شنسراانحرشان ى نرتنىران ان ح ث 
سم ىةتنمأكث ن ان لانا تلسرن اال نل  جءن عر جتنااتشر نل  ارساطنشانجإلار جلش ششاناررنجلضرف ن

نجنشنق بنجلاة نارننظ نجل  ينجلعتتنج   شكرنإللنضحش ،نمفض نجلعة نجلاشتار.ناجلقطتع.نوكذ
 شقررا نجل ح رر نجلعارررك ينليررحشف نشرر شعاتن ح انررراتنجإلارر جلش ش نإانجلقشررت ةنجلاشتارررش ن

جإلارر جلش ش ناجاقررتنى ررلناشررتتنجلاررششنمتلسيررعش نمررأينث ررا.ن ررك جنل قررت ةنجلعرر بنجلررذشاننت رر اجن
ن جلعناناجلعا ةنإللن تل ةنجل فتاضتت(.ن)جلط اشان انش سة اجنمسافشا



 


