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آیندۀ تحوالت منطقه ای غرب آسیا و شمال آفریقا 
آندری کورتونوف )اندیشکدۀ شورای امور بین الملل روسیه(

ترجمۀ فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

 در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کنسرسیومی متشکل از اتاق های فکر و دانشگاه های اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا، پروژه ای 

تحقیقاتی با عنوان »معماری منطقه ای غرب آسیا و شمال آفریقا؛ ترسیم تغییرات ژئوپلیتیکی، نظم منطقه ای و تحوالت داخلی« 

این پروژۀ کالن است که در دو  از خروجی های  آفریقا« یکی  برای غرب آسیا و شمال  آینده )ها(  انجام دادند. پروژۀ »ترسیم 

بازۀ زمانی کوتاه مدت )۲۰۲۵( و بلندمدت )۲۰۵۰( سناریوهای مهم احتمالی تحوالت در مناطق ذکرشده را ترسیم می کند. 

از  تعداد زیادی  پروژه و نظریات  بر پیش بینی شرکت کنندگان در  انجام شده مبتنی  از تحقیقات  ترکیبی  سناریوهای مطرح شده 

نیز  و  دلفی  از روش های  پروژه  این  در  داشته اند.  مدنظر  را  دیدگاه های مختلفی  پروژه  نویسندگان  است.  کارشناسان خارجی 

دربارۀ  آینده نگارانه  پژوهش  پنجاه  از  بیش  محتوای  است.  استفاده شده  نتایج  بیان  برای  گروهی  و  مصاحبه های چهره به چهره 

با   
ً
گزارش عمدتا این  کوتاه مدت  افق  است.  بوده  نویسندگان  توجه  مورد  مناطق،  این  دربارۀ  روندهای کوچک  و  کالن روندها 

روندهای فعلی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی مشخص می شود؛ در حالی که افق بلندمدت، اغلب به 

کالن روندها وابسته است؛ یعنی فرایندهای بنیادین رها از تحوالت کنونی که در سطح درون منطقه ای و جهانی در حال وقوع 

 توسعه و ادامۀ منطقی گروه 
ً
هستند. دو مجموعه سناریوی مطرح شده با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارند. مجموعۀ دوم لزوما

نخست نیست. 

1. افق ۲۰۲5
 بر اساس این پروژه، در پنج سال آینده بعید است روندهای فعلی و منفی کنونی که تأثیرات زیادی بر منطقه دارند، تغییر کنند یا 
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تأثیرات آن ها محدود شود. روندهای مهم منطقه ای در پنج سال آینده در غرب آسیا و شمال آفریقا عبارت اند از:

1 . 1. منابع طبیعی کمیاب از قبیل آب، مواد غذایی و آثار تغییرات آب وهوایی
تا سال ۲۰۲۵، تخریب محیط زیست در منطقه، همراه با رشد جمعیت که به بیش از۵۰۰میلیون نفر در منطقه خواهد رسید، 

به وخامت جدی در کیفیت زندگی منجر خواهد شد و این، پیامدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. 

نگرانی اصلی، به احتمال زیاد، گرم شدن کرۀ زمین خواهد بود که پیامدهای جدی آب وهوایی در پی خواهد داشت. در سال 

۲۰۲۵ بارش کمتری رخ می دهد و کمبود آب در غرب آسیا و شمال آفریقا تشدید می شود. اگرچه تا به امروز برخی کشورها، 

 ترکیه به دلیل بارندگی بیشتر و همچنین مصر و سودان به دلیل وابستگی به نیل، شاهد افزایش منابع آبی بوده اند، افزایش دما 
ً
عمدتا

و افزایش آلودگی منابع آب، پتانسیل های بالقوه برای تولید محصوالت کشاورزی را خنثی خواهد کرد. گرچه برخی کشورهای 

تأسیسات آب شیرین کن آب مصرفی خود  توانسته اند توسط  مالِی در دسترس خود  منابع  با کمک  فارس  عرب حاشیۀ خلیج 

را تأمین کنند، اغلب کشورهای منطقه گرفتار کمبود مکرر آب اند. نتیجۀ این روند، بروز تأثیرات سوء بر کشاورزی و افزایش 

وابستگی منطقه به واردات مواد غذایی است که به نوعی، سیاست نفت در برابر غذاست.

پیامد بعدی تغییر اقلیم، افزایش پدیدۀ بیابان زایی است. این عامل، ساکنان را از مناطق روستایی به سمت مناطق شهری و 

پیرامونی سوق می دهد. به بیان دیگر، هنگامی که تعداد قابل توجهی از دهقانان سابق قادر نیستند شیوۀ سّنتی زندگی خود را حفظ 

کنند، مجبور می شوند به مساحت های پرجمعیت شهری که در حال حاضر بیش از حد پرجمعیت است، نقل مکان کنند؛ در 

نتیجه، تنش اجتماعی در شهرها افزایش می یابد. سناریوی جایگزین و بعید این گزارش برای رویارویی با این تهدیدات، وقوع 

انقالب سبز در منطقه است که ساختار تولید کشاورزی را با بهبود کارآمدی آن تغییر دهد و واردات مواد اولیۀ کشاورزی مثل 

دانه ها را تا شرایط قابل پذیرشی تضمین کند. تا سال ۲۰۲۵، تعدادی از کشورهای منطقه سهم خود در بازارهای میوه و تره بار 

جهانی را افزایش می دهند. کشورهای نفت خیز حاشیۀ خلیج فارس سرمایه گذاری خود را در بخش  مواد غذایی در خارج از 

کشور، از جمله کشورهایی مانند آرژانتین و استرالیا و کانادا ادامه می دهند و از این طریق به ثبات بازارهای جهانی مواد غذایی 

کمک می کنند.

1 . ۲. تداوم اهمیت نفت در کنار کربن زدایی بدون وقفه
انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ تقاضای کلی انرژی در کشورهای منطقه افزایش یابد )بیش از ۱۵ درصِد میانگین جهانی به عالوه 

۲۵ درصد(. ساختار موازنۀ انرژی در منطقه به تدریج به نفع منابع تجدید پذیر در حال تغییر است؛ اگرچه این روند در مقایسه 

با سایر مناطق طوالنی خواهد بود. چندین کشور در منطقه به طور فزاینده به دنبال سرمایه گذاری در انرژی هسته ای هستند؛ اما 

سهم این انرژی در توازن کلی انرژی بسیار کم است. بسیاری از برنامه های بلندپروازانۀ اعالم شده دربارۀ توسعۀ انرژی جایگزین 

شدید  افزایش  برای  کمی  امید  بنابراین،  نمی شوند.  اجرا  نیز  منطقه  سرمایه دار  و  نفت خیز  کشورهای  در  حتی   ۲۰۲۵ سال  تا 

کارآمدی انرژی در اقتصاد منطقه وجود دارد. گاز طبیعی اهمیت پیدا کرده است و بیش از نیمی از کل تقاضای انرژی را شامل 
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می شود. افزون بر این، نفت به زیر 4۰ درصد کاهش یافته است.

ساختار جغرافیایی صادرات منابع طبیعی به تدریج به نفع کشورهای شرق و جنوب آسیا، یعنی ژاپن، چین، کرۀ جنوبی و 

هند، و نیز به سود اروپا در حال تغییر است. آمریکا اکنون به رقیب کشورهای نفت خیز این منطقه تبدیل شده است و در حال 

تبدیل شدن به تنظیم کنندۀ بازار انرژی جهانی به جای عربستان است. مهم ترین پیامد تغییراتی که در بازارهای جهانی انرژی رخ 

می دهد، کاهش اجتناب ناپذیر نفت رانتی است که کشورهای صادرکنندۀ منطقه اکنون از آن بهره می برند. پیش بینی پویایی چنین 

کاهشی دشوار است؛ اما نویسندگان این پروژه معتقدند در سال ۲۰۲۱، تراز تجاری برای کشورهای صادر کنندۀ انرژی در منطقه 

منفی خواهد شد و این روند، بودجه های دولتی را تحت فشار قرار خواهد داد که این امر به نظم و انضباط مالی دقیق تر و کاهش 

کمک های اجتماعی فعلی نیاز دارد. گسستن از پدرساالری اجتماعی و افزایش بار مالیاتی بر جمعیت این کشورها می تواند به 

موج جدیدی از اعتراضات در این جوامع منجر شود. گزینه های جایگزین مثبت برای آیندۀ انرژی منطقه مبتنی بر سهم بالقوۀ 

انرژی های تجدیدپذیر به نسبت کل انرژی است. این امر نیازمند تأمین اعتبار و فناوری های پیشرفتۀ غربی است. متنوع سازی 

انرژی مستلزم رهاساختن تدریجی یارانه های حکومتی از انرژی های فسیلی برای بخش تجاری و عمومی است. روی آوردن به 

سیاست کربن زدایی، اگرچه روشی پرهزینه است، به شدت کارآمد است.

1. 3. افزایش نابرابری ها و شکاف ها
نابرابری درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، در مقایسه با آمارهای بین المللی، چندان 

زیاد نیست. اما بر اساس این پروژه، آمارهای رسمی وضعیت واقعی امور را پنهان می کنند؛ به ویژه اگر نابرابری را نه تنها در بین 

 بین قطر ثروتمند و یمن فقیر. در حال حاضر، ۱۰ 
ً
کشورهای مختلف منطقه، بلکه درون هرکدام از آن ها در نظر بگیریم، مثال

درصد از جمعیت، ۹۱ درصد درآمد را دارند و تا سال ۲۰۲۵ تمرکز ثروت ملِی در دست گروه های کوچک نخبۀ سیاسی و 

اقتصادی، بیشتر هم خواهد شد. عالوه بر این، نابرابری به ویژه بین شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه ای و همچنین مناطق روستایی 

و شهرهای کوچک و متوسطی که زیرساخت های اقتصادی، ارتباطی و اجتماعی ضعیفی دارند، رشد خواهد کرد. حتی در برخی 

از اقتصادهای پیشرفتۀ منطقه، این شکاف مشکلی اساسی ایجاد کرده است. ترکیه نمونۀ خوبی برای این معضل است.

در  اجتماعی  برای طبقات  ترقی  یا ظرفیت های  آسانسورها  از جمعیت،  بزرگی  و بخش  نخبگان  بین  بیشترشدن شکاف  با 

بسیاری موارد غیرفعال می شوند، تعداد مشاغل جدید، به ویژه برای جوانان و زنان، محدود خواهد شد و کمبود خدمات عمومی، 

فساد و نفاق در بیشتر کشورهای منطقه فراگیر خواهد شد. بر اساس این پروژه، افزایش نابرابری، همراه با کم بازدهی مدیریت 

به منظور سرنگونی  توده ها  فعالیت های خیابانی  و  دوم عربی«  »بهار  به سناریوی  رانتی می تواند  نفت  منابع  و کاهش  عمومی 

رژیم های حاکم تا سال ۲۰۲۵ منجر شود. با این حال، به احتمال زیاد، دولت ها قادر خواهند بود جنبش اعتراضی را مهار کنند 

بیشتر موارد، مقاومت  یا ضمنی برخی قدرت های بزرگ فرامنطقه ای، در  به تالش های صریح  با توجه  و رژیم های استبدادی 

خواهند کرد. پس از شکست اعتراضات در پایتخت ها در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اعتراضات پراکنده به مناطق حاشیه ای 
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کشورهای منطقه منتقل می شود و در آن مناطق، رهبران محلی به طور فزاینده، مواضع نخبگان کالن شهر را تضعیف می کنند.

تنها روند مثبت که حداقل می تواند سناریوی منفی را به حداقل برساند، پیشرفت احتمالی در آزادی برای زنان و پیش بینی 

افزایش  از  مهمی،  اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای  کند،  پیدا  ادامه   ۲۰۲۵ تا  روند  این  اگر  است.  جدید  جنسیتی  نقش های 

مشارکت زنان در مشاغل کوچک و متوسط گرفته تا توسعۀ جامعۀ مدنی و موفقیت در برنامه ریزی خانواده، در پی خواهد داشت. 

1. 4. جوامع تکه تکه شده؛ قطب بندی و تکثرگرایی
 پیش بینی نابرابری های مداوم اقتصادی و اجتماعی توسط نویسندگان پروژه، طی سال های آینده، به ناچار با تقویت کلی هویت 

جمعی در امتداد خطوط فرقه ای، قومی، عقیدتی، منطقه ای، قبیله ای، نسلی و جنسیتی همراه خواهد بود. فریاد این هویت های 

جایگزین در آغاز بهار عربی به گوش رسید. در کشورهایی مانند لیبی و سوریه، این هویت های جمعی به درگیری های تمام عیار 

 قوی تحت تأثیر این روند 
ً
در درون دولت منجر شده اند و تا سال ۲۰۲۵ حتی ممکن است کشورهایی با نهادهای دولتی نسبتا

تجزیۀ سیاسی و اجتماعی قرار گیرند. گرایش »تجزیۀ اردوگاه اسالم گرایان« بسیار خطرناک است و در سال های آینده، ادامه 

خواهد یافت. عالوه بر این، این روند تجزیه نه تنها به تقابل شیعه و سّنی، بلکه به افزایش اختالفات در اردوگاه سیاسی مذهبی 

اهل سّنت در ترکیه و عربستان سعودی و همچنین تمایز بیشتر بین اسالم گرایان معتدل و گروه های رادیکال تر اسالمی می پردازد.

در سال ۲۰۲۵ ضعف مداوم نهادهای دولتی در بیشتر کشورهای منطقه، شرایط مطلوبی برای تحکیم هویت جمعی فراملی 

و فروملی ایجاد می کند. هم زمان، رژیم های اقتدارگرا به تنوع، نه به عنوان منبع قدرت، بلکه به عنوان منبع ضعف نگاه می کنند و 

سیاست تبعیض پنهان یا آشکار و تفکیک اقلیت ها، منحرف کردن نارضایتی ها و وادار کردن به پذیرش هویت های ملی را دنبال 

می کنند. حتی طی پنج سال آینده در ترکیه و اسرائیل، ازدیاد نیروهای سیاسی ملی گرای افراطی، راست گرا و مخالف آزادی، 

سدی در مقابل هرگونه تالش برای حل بحران کردها و فلسطینی هاست. بر اساس این گزارش، فرایندهای ادغام ملی در عراق 

استثنائی قابل توجه از این روند کلی است. تا سال ۲۰۲۵، عراق با متحد کردن گروه های مختلف در موضوعاتی همچون مبارزه 

با فساد، آموزش، مراقبت های بهداشتی و تخریب محیط زیست، قادر خواهد بود به ثبات سیاسی پایدار دست پیدا کند. این 

وضعیت، موقعیتی را فراهم می آورد که سازش بین بغداد و کردستان عراق، تعادل قابل قبول بین منافع ایران و پادشاهی های خلیج 

فارس در عراق و مهم تر از همه، اطمینان از رشد سریع اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی همۀ بخش های جامعۀ عراق فراهم 

شود. با وجود بسیاری از مشکالت حل نشده و چالش های مداوم و نیز با وجود شرایط مطلوب در سال ۲۰۲۵، عراق در حال 

تبدیل شدن به سمبل موفقیت برای کل منطقۀ غرب آسیاست. بسیار مهم است که موفقیت عراق نه با ایجاد هرم اقتدارگرای مؤثر 

قدرت، بلکه بر اساس تعادلی مبتنی بر منافع فرقه ای، قومی، منطقه ای و سیاسی حاصل شود. 

 1. 5.  اقتدارگرایی مداخله گرا؛ کنترل، سرکوب و انکار اطالعاتی
قدرت  سریر  بر  اسد،  و  بن سلمان  سیسی،  قبیل  از  منطقه،  کنونی  اقتدارگرای  رهبران  اغلِب   ۲۰۲۵ سال  در  زیاد  به احتمال 

باقی خواهند ماند؛ اما اغلِب حکومت های مستبد منطقه در پنج سال آینده با موج دوم بهار عربی روبه رو خواهند شد؛ زیرا 
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بیکاری،  اقتصادی،  نابرابری  این،  بر  بود. عالوه  نخواهد  کافی  ناآرامی ها  مهار  برای  و سیاسی  اجتماعی  کنترل  استراتژی های 

با  اقتدارگرا قادر خواهند بود دومین بهار عربی را  این، مقامات  با وجود  فساد و نهادهای ضعیف دولتی تشدید خواهند شد. 

سرکوب بیشتر علیه رهبران همۀ جنبش های اعتراضی، از محیط زیست گرفته تا جنسیت، کنترل کنند. این مهم با این واقعیت 

که جنبش های اعتراضی تجزیه خواهند شد و در بسیاری موارد رقیب یکدیگر می شوند، تسهیل می شود. هم زمان، رژیم های 

حاکم با به کارگیری هنر دست کاری سیاسی اجتماعی که شامل استفاده از آخرین تکنولوژی هاست، بهبود خواهند یافت، مانند 

آنچه در چین اتفاق افتاد. سیاست های کشورهای غربی در بهار عربی دوم، محکومیت ظاهری سرکوب ها خواهد بود. تجربۀ 

نخستین بهار عربی، غرب را وادار می کند ایدۀ تحریم های اقتصادی را رها کند و به صورت دی فاکتو از وضع موجود در منطقه 

حمایت کند.

پساسیسی  مصر  دربارۀ  و  می شوند  مستقر  قدرت  در  فارس  خلیج  کشورهای  در  پادشاهی  سلسله های  از  جدیدی  نسل 

گمانه زنی ها باقی می ماند. مشکالت حل نشدۀ گذار سیاسی، شرایط مطلوب را برای انواع کودتاهای نظامی، توطئه ها و... فراهم 

می کنند. تالش احتمالی برای کودتا در ریاض رخ خواهد داد که ناموفق خواهد بود. بی ثباتی سیاسی مزمن در سال ۲۰۲۵ بیشتر 

به کاهش کارایی ادارۀ عمومی منجر می شود، زمینه ساز فساد می شود، مخالفت های افراطی را تقویت می کند و مانع نوسازی 

اجتماعی و اقتصادی می شود.

فناوری های شبکه ای  و  اینترنت  بود.  پنج ساله مثبت خواهد  این دورۀ  در  اینترنت در منطقه  به  این حال، روند دسترسی  با 

مرتبط، ضمن اینکه منبع جایگزین اطالعات خواهند بود، مکانیسم جدیدی برای سامان سیاسی و اجتماعی، به ویژه در ایران، 

عراق و شامات خواهند بود. تالش های رژیم های اقتدارگرا برای کنترل رسانه های دیجیتال شکست خواهد خورد. »حوزۀ عمومی 

مجازی« با مشارکت گروه های کم فعالیت جامعه مثل زنان، اقلیت ها و بیکاران شکل خواهد گرفت. فعالیت این گروه ها عامل 

مهمی در تسریع تحوالت اجتماعی و سیاسی منطقه می شود.

1. 6. نظامی شدن بیشتر منطقه
تا سال ۲۰۲۵، غرب آسیا یکی از مناطق بسیار پرتنش جهان خواهد بود که گرفتار درگیری های حل نشده و بحران های مداوم 

خواهد بود. همچنین، این منطقه یکی از مناطق نظامی شدۀ جهان با پویایی اتحادهای تاکتیکی و ائتالف ها خواهد بود که اعتماد 

با آن ها،  بسیار کمی بین متحدان و حتی مخالفان در این منطقه وجود دارد. میزان حمایت از سیاست های ایران یا مخالفت 

یکی از عوامل قطبی سازی در منطقه خواهد بود. اقدامات یک جانبه و ادعاهای هژمونیک عربستان روند گریز از مرکز در خلیج 

فارس را تقویت می کند. چشم انداز همکاری با اسرائیل ملی گرا به شکاف دوباره در جهان عرب و به بحران حاد در اردن منتهی 

می شود. احتمال فوران انتفاضه در ۲۰۲۵ وجود دارد که می تواند به بحران جدیدی در منطقه منجر شود. رقابت ایدئولوژیک بین 

ترکیه و امارات تشدید می شود و کل منطقه را از شاخ آفریقا تا لیبی و فلسطین، تحت تأثیر قرار می دهد.

گرچه جنگ داخلی به طور رسمی در سوریه به پایان رسیده است، مخالفان رادیکال، پتانسیل انجام عملیات نظامی نمایشی 
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علیه دمشق را دارند. این مسئله اسد را وادار می کند به پشتیبانی و حمایت ایران نیازمند باشد. نتیجۀ این سیاست، تنش های مداوم 

بین دمشق و ترکیه و اسرائیل است. بحران یمن در کنفرانس صلح تا سال ۲۰۲۵ پایان می پذیرد. لیبی همچنان از صلح به دور 

خواهد بود و امیدها برای تأثیر انسجامی انتخابات ملی ۲۰۲6 در این کشور متقاعد کننده نخواهد بود.

القاعده ثابت کرده است همچنان مقاوم باقی خواهد ماند. داعش به مجموعه ای از سازمان های مافیایی تغییر شکل خواهد 

 با انجام عملیات های خشونت آمیز پراکنده وانمود می کند برای دفاع از حقوق اجتماعات محروم سّنی در عراق، 
ً
داد که بعدا

سوریه و لبنان عمل می کند. افراط گرایان در استفاده از اینترنت، چه از نظر منطقه ای و چه در سطح جهانی، گام های مهمی 

برداشته اند. هم زمان، فرایند فزایندۀ میلیتاریزه شدن در سطح منطقه از نظر افزایش بودجه های نظامی و تجارت تسلیحات مشاهد 

کرد.  خواهند  ویژه ای  توجه  خود  نظامی  صنایع  به  بیشتر  تسلیحات  فروش  برای  ترکیه  و  اسرائیل  بین،  این  در  که  شد  خواهد 

امتیازات نخبگان امنیتی در منطقه افزایش خواهد یافت و شکاف بین دستگاه های امنیتی و مابقی جمعیت بیشتر می شود.

پیش بینی خوش بینانه، مبتنی بر سناریوی آشتی ملی در سوریه است. حرکت به سوی آشتی ملی که نتیجۀ تعامل بازیگران 

داخلی و خارجی است، در ۲۰۲۱ شروع می شود. از یک طرف، بعد از پایان جنگ داخلی، رژیم دمشق تحت فشار گروه های 

مختلفی است که بر شروع روند صلح طلبانه در کشور اصرار دارند. از طرف دیگر، روسیه و ایران آشکار خواهند کرد که حمایت 

آن ها نمی تواند دائمی باشد. بشار اسد مجبور می شود به مصالحه با جامعۀ بین المللی، به ویژه اتحادیۀ اروپا و برخی دولت های 

عضو آن، فرانسه و آلمان روی آورد و تمرکززدایی از قدرت را آغاز کند و بازگشت تدریجی آوارگان آغاز شود. ثبات در سوریه 

تأثیر مثبتی بر کل منطقه دارد و فرصت ها برای توسعۀ همکاری ها در سایر حوزه ها را فراهم می کند.

1. ۷. مداخالت خارجی و موازنۀ مجدد جاه طلبی های جهانی
اگرچه نقش آمریکا در منطقه تا ۲۰۲۵ اساسی است، اهمیت منطقه در راهبرد جهانی آمریکا روبه افول است. در واشنگتن، 

باقی خواهد ماند. حضور چندبعدی  با هدف تغییر رژیم  ایران  بر  از اسرائیل و فشار  بایدن شامل حمایت  اصول مهم دولت 

چین در سرمایه گذاری ها و زیرساختارها، به ویژه در تجارت، و نیز در اجرای پروژه های زیرساختاری مهم و قدرت نرم نمایان تر 

می شود. هم زمان، چین قادر خواهد بود بین روابط خود با غرب آسیا و سیاست های متصلبش در سین کیانگ که تنش ها در آنجا 

افزایش خواهد یافت، جدایی قائل شود. روسیه در کل، جایگاه خود را به عنوان بازیگر کلیدی خارجی در منطقه حفظ می کند 

و شریک اجتناب ناپذیر ترتیبات امنیتی در منطقه خواهد بود. در عین حال، کرملین برای سرمایه گذاری در منابع تجدیدناپذیر 

منطقه آمادگی ندارد و مایل است روابطش با کشورهای منطقه را به سطح حامی  - پیرو تبدیل کند. در این زمینه، مسکو بیشتر 

بر روابط دوجانبه با قدرت های منطقه ای متمرکز خواهد بود. اتحادیۀ اروپا در ۲۰۲۵ بازیگری ثانوی در منطقه خواهد بود که 

البته این نقش در قبال مغرب و ساحل استثناست؛ اما حتی در آنجا با رقابت سیاسی روسیه و توسعۀ اقتصادی چین روبه رو 

خواهند بود. در آنجا بین خوِد کشورهای اتحادیۀ اروپا رقابت وجود دارد. تالش های فرانسه برای نفوذ در این منطقه به واسطۀ 

همکاری نکردن با دیگر کشورهای اتحادیه شکست خورده است. خیزش پوپولیسم راست افراطی از یک طرف و تأثیرات بحران 
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اقتصادی دوم در ۲۰۲۵ از طرف دیگر رهبران اروپایی را وادار می کند بر مسائل داخلی تمرکز کنند.

نیز مدنظر دارد. تا سال   معطوف به غرب آسیا نیست و بیشتِر کشورهای عرب شمال آفریقا را 
ً
سناریوی خوش بینانه کامال

۲۰۲۵ توسعۀ اقتصادی رونق زا در آفریقا رخ می دهد و کشورهایی مثل مغرب به نقطۀ اتصال بین دو قاره تبدیل می شوند. این 

کشورها به عرصۀ مهمی برای اجرای پروژه های دوجانبۀ اروپا _ آفریقا در حوزه های انرژی، حمل ونقل و... تبدیل می شوند. 

الجزایر و مراکش  بین  برای مثال  بر بی اعتمادی متقابل و رقابت در حوزۀ مغرب،  امکان غلبه  پروژه ها  این  ماهیت چندجانبۀ 

را می دهد و پایه های سازمان های بین المللی انحصاری را ایجاد می کند، وخامت مسائل مهاجرت را کم می کند و از تشدید 

رادیکالیسم سیاسی جلوگیری می کند.

۲. سناریوهای ۲۰5۰؛ کالن روندها و عدم قطعیت ها
جبری  روندهای  از  نویسندگان  پروژه،  اول  بخش  در  اگر  دارد.  چشمگیری  تفاوت  پنج ساله  پیش بینی  با  سی ساله  پیش بینی   

درون منطقه ای آغاز کردند، در بخش دوم این تحقیق تالش شده است به فراتر از واقعیت های قابل مشاهده کنونی نگاه شده و 

فرایندهای جهانی و منطقه ای منعکس شود که در حال به دست آوردن قدرت هستند و قادرند تا اواسط قرن، تأثیری قاطع بر غرب 

آسیا بگذارند. البته هرچه افق پیش بینی بیشتر پیش می رود، دامنۀ تخمین ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین، به جای 

سناریوهای معمول، نویسندگان فرصت ها و خطراتی را فهرست می کنند که هرکدام به کالن روندها اشاره می کنند.

۲. 1. تغییر بی وقفۀ اقلیم
 کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا بیشترین تأثیر را از پدیده های هوایی شدید، امواج گرم، خشک سالی، بیابان زایی و کمبود 

شدید آب احساس خواهند کرد. افزایش سطح آب دریا در برخی مناطق، مثل برخی مناطق مصر در اطراف رود نیل به اسکان 

مجدد ساکنان منجر خواهد شد. کشورهای منطقه باید با کمبود منابع طبیعی، از جمله مواد غذایی، نوسانات قیمت و خطرات 

 
ً
مرتبط با بیماری های جدید مقابله کنند. تخریب محیط زیست، چالش های اقتصادی و اجتماعی را تقویت می کند؛ خصوصا

اینکه هم زمان با افزایش قابل توجه جمعیت خواهد بود.

گاهی از تهدیدهای رایج برای منطقه است که می تواند به غلبه بر اختالفات  از جمله فرصت ها برای مقابله با این سناریو، آ

بحث  کند.  کمک  منطقه  در  غیرفعال  منطقه ای  هم بستگی  ظهور  به  کمک  و  مشترک  دستورکاری  تشکیل  کنونی،  سیاسی 

محیط زیست با موجودیت این کشورها مرتبط است و می تواند ظرفیت اعتمادسازی را بین آن ها برای بقا افزایش دهد و جنبش های 

زیست محیطی وارد چرخۀ فعالیت های سیاسی شوند. در حوزۀ چالش ها باید گفت اغلِب این کشورها فاقد منابع مالی الزم 

جابه جایی  دیگر،  چالش  می گیرد.  قرار  نابودی  معرض  در  آن ها  کشاورزی  و  گردشگری  و  هستند  شرایط  این  با  انطباق  برای 

اجباری جمعیت های ساحل نشین است. بسیاری از چالش های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با تغییرات آب وهوا، ثبات سیاسی 

افزایش  نتیجۀ  مثال در  برای  تغییر در جغرافیای تجارت جهانی،  افزایش می یابد.  را تضعیف می کند و شورش های اجتماعی 

جذابیت اقتصادی مسیر دریای شمال، می تواند از اهمیت تجاری و اقتصادی دریای مدیترانه بکاهد و شهرهای بندری جذاب 
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را در وضعیت دشوار قرار دهد.

۲ . ۲. جهان پسانفت
انرژی، در دسترس، مقرون به صرفه و بسیار  تا آن سال، منابع جایگزین  تا سال ۲۰۵۰ نظم جهانی پسانفت مستقر می شود. 

این دگرگونی  قهرمان  و هند،  یعنی چین  در حال رشدند،  در جهان  به سرعت  که  قدرتی  دو  بود.  امروز خواهند  از  محبوب تر 

خواهند شد و اروپا و سایر مناطق جهان به آن دو خواهند پیوست. این کالن روند تأثیر مهمی در غرب آسیا و شمال آفریقا خواهد 

گذاشت. در ارتباط با فرصت های این سناریو می توان گفت دگرگونی در نظم انرژی جهانی می تواند گرمایش جهانی را کم کند 

و بر غرب آسیا تأثیر مثبتی بگذارد. کشورهای منطقه می توانند سود حاصل از نفت و گاز را در راستای پیوستن به انقالب انرژی 

به کار گیرند. انقالب انرژی می تواند زمینه  ای برای فرصت های جدید بالقوه در گسترش همکاری بین کشورهای غرب آسیا با 

چین و هند و همچنین با اتحادیۀ اروپا باشد. در عین حال، کاهش اهمیت منطقه در انرژی جهانی، انگیزه های قدرت های بزرگ 

را برای مداخله در امور آن کاهش می دهد. 

کشورهای  در  به ویژه  هیدروکربن،  منطقه ای  صادرکنندگان  برای  گاز  و  نفت  قیمت  کاهش  دارد.  خطراتی  سناریو  این  اما 

برنامه های  مجبورند  کشورها  این  دولت های  بود.  خواهد  جدی  چالشی  عراق،  و  الجزایر  ایران،  عربستان،  مانند  پرجمعیت 

به  است  این ممکن  که  کنند  بررسی  دوباره  را  اجتماعی حامی پرور  قراردادهای  باید  این  بر  افزون  دهند.  کاهش  را  اجتماعی 

سرکوبی و بی ثبات سازی در سطح منطقه بینجامد. انتقال به بخش انرژی جدید به دلیل موانع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

نظارتی و فناوری برای بسیاری از کشورهای منطقه دشوار خواهد بود. منطقه ممکن است در صدر انقالب جهانی انرژی قرار 

داشته باشد. وزن اقتصادی سیاسی منطقه ممکن است در جهان کاهش یابد. برخی از کشورهای منطقه ممکن است نیروگاه های 

نگرانی های منطقه ای و جهانی دربارۀ  این می تواند  افتتاح کنند.  ترکیه  و  اردن  ترکیه، مصر،  مانند عربستان،  هسته ای جدیدی 

استفاده های نظامی از این برنامه های هسته ای را موجب شود.

 ۲. 3. منطقه ای شهری شده
تا ۲۰۵۰ شاهد ۱۳۰میلیون  مناطق  این  متمایز خواهد شد. شهرهای  افزایش شهرنشینی  به سبب  آفریقا  و شمال  آسیا   غرب 

جمعیت اضافه خواهند بود. فرصت های این سناریو می تواند این باشد که تراکم جمعیت به جذب نیروی کار بسیار متنوع، 

زیرساخت های کافی، فرصت های جذاب بازار و نیز سرمایه های بزرگ و سرمایه گذاری های خارجی منجر شود. شهرنشینی 

می تواند محرکی باشد که فرصت های اقتصادی جدیدی را برای جوانان و زنان فراهم کند.

۲. 4. دیجیتالی شدن اتوماسیون
 تا اواسط قرن، جهان سرانجام وارد عصر اقتصاد دیجیتالی خواهد شد که به طور اساسی، قوانین رقابت در بازارهای جهانی و 

همچنین بسیاری از پارامترهای اساسی سیاست، سازمان اجتماعی و فرهنگ را تغییر خواهد داد. اتوماسیون و هوش مصنوعی 

به  انتقال  پیامدهای  و  ارمغان می آورند  به  آفریقا  آسیا و شمال  برای غرب  را  راه حل های جدید و هم چالش های جدیدی  هم 
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ساختار جدید فناوری برای کشورهای مختلف منطقه متفاوت خواهد بود. در حالی که منطقۀ خلیج فارس و اسرائیل ممکن 

است راحت تر با این تغییرات سازگار شوند، سایر کشورها با جمعیت زیاد کار و کم تحرکی اجتماعی، مانند الجزایر، مصر، عراق 

و ترکیه ممکن است در روند سازگاری، با مشکالت عمدۀ اجتماعی روبه رو شوند.

۲ . 5. دین داری، فردگرایی و شهروندی
نقش دین در غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۵۰ می تواند بسیار متفاوت باشد و تا حدود زیادی به تصمیمات گرفته شده 

توسط نخبگان سیاسی هر کشور بستگی دارد. می توان فرض کرد کالن روند مشترک برای منطقه، تکه شدن بیشتر از نظر مذهبی 

و پویایی گریز از مرکز در زندگی دینی و کاهش تأثیر سلسله مراتب رسمی مذهبی بر انتخاب های مذهبی فردی خواهد بود. 

تنوع مذهبی و حرکت به سمت فردگرایی در امور دینی، جوامع را به سمت تحمل بیشتر و غلبه بر پیامدهای درگیری های مربوط 

 هویت جمعی و ساختارهای اشتراکی همچنان نقش برجسته ای را ایفا 
ً
به هویت قدیمی سوق می دهد. در حالی که احتماال

کید بیشتر بر آزادی ها و حقوق فردی به تحکیم اولویت هویت ملی در ارتباط با دیگر وابستگی های گروهی منتهی  می کنند، تأ

می شود. خطرات این سناریو این است که پویایی فروپاشی مذهبی ممکن است به شکل گیری قطب جدید منجر شود و هواداران 

سکوالریزاسیون و ارتدکس های مذهبی را جدا کند. این ها می توانند درونی شوند و زندگی خود را فراتر از کنترل مقامات دولتی و 

رهبران جامعه به دست گیرند. در تالش برای کمک به تقویت هویت ملی، دولت های منطقه می توانند به استبداد سّنتی سکوالر 

برگردند و حقوق بشر و اقلیت ها را در برابر آرزوهای خود قربانی کنند. در صورت نبود نهادهای دولتی قدرتمند و تجربۀ دستیابی 

به سازش، تکثرگرایی می تواند موجب تکه تکه شدن جوامع شود که این امر مستلزم تقویت گفتمان قومی و مذهبی و تبعیض علیه 

اقلیت های مذهبی است.

 ۲. 6. دولت های قوی و خشن
اکنون اغلب مشکالت منطقه ناشی از ضعف دولت هاست که برخی از آن ها دولت شکست خورده هستند؛ اما این باور هم 

وجود دارد که تا سال ۲۰۵۰ دولت های این مناطق می توانند مقاومت بیشتری نشان دهند و کنترل دولت همچنان اصلی ترین و 

اغلب یگانه ضمانت بقای نخبگان خواهد بود. بر این اساس، روند تقویت دولت ها و ویژگی های اقتصادی اجتماعی مرتبط با 

آن ها، از قبیل مشتری مداری و سرمایه داری دولتی، غالب خواهند بود.

۲. ۷. مدیریت منازعات کنونی
تعیین اینکه کدام یک از منازعات امروز تا سال ۲۰۵۰ حل خواهد شد و کدام یک وجود خواهد داشت، غیرممکن است؛ چه 

رسد به پیش بینی موارد جدیدی که ممکن است در سی سال پدیدار شوند و جزء مهم ترین ها باشند. با وجود این، می توان این 

امروز همچنان در کشورهای منطقه در سال ۲۰۵۰ احساس می شود. واضح است که  آثار منازعات  نکته را تصدیق کرد که 

بسیاری از کالن روندهای فوق به نوعی باعث می شوند محرک های جدید اضافی در منطقه ایجاد شود و خطراتی را برای آن ها 

ایجاد می کنند. احیای تنش های قدیمی، کلیشه های ملی و شکایت های تاریخی از این دست است.
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۲ .۸ . پیشتازی چین
چین تا سال ۲۰۵۰ به احتمال زیاد بزرگ ترین اقتصاد جهان است. پکن قادر است نرخ ثابت رشد اقتصادی را با وجود تمام 

تنش های مرتبط با این رشد حفظ کند. اگرچه آمریکا و اروپا به نقش برجستۀ خود در اقتصاد جهانی ادامه خواهند داد، هژمونی 

اقتصادی چین غیرقابل انکار خواهد بود. اجرای موفقیت آمیز طرح »کمربند و جاده« پتانسیل این را دارد که به شدت چشم انداز 

اجتماعی و اقتصادی قارۀ آسیا و منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا را متحول کند. تمایل مقامات شمال آفریقا و غرب آسیا برای 

تعامل با چین افزایش خواهد یافت. ورود چین، کشورهای منطقه را در وابستگی متقابل به بازارهای شرق آسیا قرار می دهد. اگر 

اجرای پروژه های زیربنایی چین موفق شود، اهمیت غرب آسیا در اقتصاد جهانی، نه به واسطۀ منابع هیدروکربنی، بلکه به واسطۀ 

موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان واسط بین بازارهای آسیا و اروپاست که به رشد پایدار آن کمک خواهد کرد. در صورت ایجاد 

به منظور  اقتدارگرایان منطقه می توانند مکانیسم های تکنولوژیکی جدید کنترل اجتماعی چینی را  با پکن،  پایدار  روابط حسنۀ 

تداوم قدرت خود و جلوگیری از تغییرات سیاسی بپذیرند. این هم گرایی می تواند پکن را به رقیبی هژمون در برابر قدرت های 

غربی در منطقه تبدیل کند.

۲. ۹. بازِی در حال تغییر آفریقا
تا سال ۲۰۵۰ قارۀ آفریقا مأمن بیش از ۲/۵ میلیارد نفر خواهد بود و جمعیت نیجریه به 4۰۰میلیون نفر می رسد. قارۀ آفریقا 

به منبع مهم نیروی کار در سطح جهانی تبدیل می شود و جریان های مهاجرت داخلی و خارجی بی سابقه ای را ایجاد می کند. 

مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا بخش جدایی ناپذیر تحوالت این قاره خواهند بود. بنابراین، فرصت ها و خطرات جهانی ناشی 

از آفریقا در درجۀ اول، وضعیت غرب آسیا و شمال آن قاره را تحت تأثیر قرار می دهند. از جمله فرصت های این سناریو این است 

که 8۰ درصد از رشد آفریقا در مناطق شهری متمرکز خواهد بود که این مستلزم سرمایه گذاری در زیر ساختارهاست و می تواند 

فرصت های اقتصادی برای بخش خصوصی منطقه فراهم کند. کشورهای غرب آسیا و آفریقا مجبور خواهند شد در استفاده از 

منابع طبیعی مشترک، همکاری کنند و تأثیرات گرمایش جهانی و مهاجرت را به حداقل برسانند. بزرگی فرصت ها و چالش ها 

در آفریقا ممکن است انگیزۀ دیگری برای گسترش همکاری بین کشورهای غرب آسیا و اتحادیۀ اروپا باشد. پروژه های مشترک 

با آفریقا می تواند به غلبه بر تضادهای بین کشورهای عربی کمک کند یا اهمیت این تضادها را کاهش دهد.

با این حال، این روند چالش هایی دارد. افزایش فشار بر منابع طبیعی و جاه طلبی های ژئوپلیتیکی می تواند روابط بین کشورهای 

آفریقای شمالی و همسایگان جنوبی آن ها را تشدید کند. ترکیبی از رشد جمعیتی، تخریب محیط زیست، کمبود زیرساخت ها 

و کمبود مؤسسات کم بازده می تواند بسیاری از کشورهای آفریقایی را بی ثبات کند که عواقبی از قبیل تشدید خشونت، مهاجرت 

اجباری و بحران های مکرر انسانی به همراه خواهد داشت. به دلیل نزدیکی جغرافیایی، منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا بیشترین 

 بیهوده خواهد بود. مهاجرت 
ً
تأثیرات این چالش ها را متحمل می شوند. تالش برای قرنطینه کردن آفریقا و مشکالت آن ظاهرا

 در 
ً
اجباری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا به کشورهای مغرب می تواند نژادپرستی و بیگانه هراسی ایجاد کند؛ خصوصا
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 به مانعی جدی برای همکاری تبدیل می شود. 
ً
میان بخش های جمعیتی که به شدت نیاز اقتصادی و اجتماعی دارند. این قطعا

اگر اروپا و کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا مجذوب پرداختن به بحران های خود شوند، فرصت هایی را در آفریقا از دست 

می دهند که ممکن است نصیب چین یا هند شوند.

۲. 1۰. اروپا و منطقۀ شمال افریقا و غرب آسیا
 
ً
مانند حال حاضر، در اواسط قرن، نزدیکی جغرافیایی، عاملی مهم در روابط بین اروپا و این دو منطقه خواهد بود. آنچه احتماال

تغییر می کند، شدت پیوندهای اجتماعی بین این دو فضاست؛ بیشتر به این دلیل که تا سال ۲۰۵۰ نزدیکی اروپایی ها با این دو 

منطقه بیشتر خواهد بود. چنین افرادی دیگر مهاجران نسل دوم یا سوم تلقی نمی شوند؛ بلکه مانند اعراب اروپایی و ترک های 

اروپایی، بخش جدایی ناپذیر و رو به رشد جوامع اروپایی شناخته می شوند. آن ها به طور کامل در تمام زمینه های زندگی اروپا، از 

جمله نخبگان اقتصادی و سیاسی، نماینده خواهند داشت. عالوه بر این، نمی توان رد کرد که در سال ۲۰۵۰ برخی از کشورهای 

غرب آسیا، در درجۀ اول ترکیه، عضو اتحادیه شوند یا ارتباط خود را با اتحادیۀ اروپا تقویت کنند. این امر بر اتحادیۀ اروپا به طور 

کلی و روابط آن با غرب آسیا تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. در هر صورت، اروپا بر خالف ایاالت متحده یا چین، قادر نخواهد 

بود از منطقۀ غرب آسیا در سال ۲۰۵۰ یا پس از آن فاصله بگیرد.

از جمله فرصت های این سناریو این است که تأثیرگذاری طوالنی مدت اروپا در این مناطق تا حد زیادی به توانایی اش در 

حضور به عنوان بازیگری متحد، معتبر، قابل اعتماد و سخاوتمندانه بستگی دارد. این خصوصیات را می توان با برررسی توانایی 

اتحادیۀ اروپا در مدیریت کافی جریان های مهاجرت از منطقه آزمود. بن بست سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه می تواند 

اتحادیۀ اروپا را به تعامل بیشتر با جوامع و ترویج برنامه های همکاری مردم با مردم وادار کند. عمل گرایی اروپایی هاِی با ریشۀ 

غرب آسیایی و شمال آفریقایی می تواند محرک اصلی باشد. توسعۀ اتحادیۀ اروپا به سمت تکثرگرایی فرهنگی و مذهبی بیشتر 

باعث می شود جذابیت الگوی اروپایی توسعه برای کشورهای منطقه افزایش یابد و فرصت های دیگری برای همکاری ایجاد 

کند.

از جمله خطرات این سناریو این است که نژادپرستی مداوم و بیگانه هراسی در اروپا علیه بخش هایی از جمعیت که دارای 

ریشۀ غرب آسیایی و شمال آفریقایی هستند، می تواند تنش های جدیدی در روابط با برخی از کشورهای منطقه با اتحادیه ایجاد 

کند. اگر اتحادیۀ اروپا اجرای استراتژی »قلعۀ اروپا« را آغاز کند، تا حد امکان از مرزها اطمینان حاصل کند، جریان مهاجرت 

را محدود کرده و از مشکالت رو به رشد در مناطق دیگر و در درجۀ اول در آفریقا فاصله گیرد، دریای مدیترانه می تواند به شکاف 

گسترده ای تبدیل شود و تا اواسط قرن، پیامدهای منفی پر شماری برای اروپا و غرب آسیا به دنبال داشته باشد. با افزایش سهم 

مهاجران غرب آسیایی و شمال آفریقایی در جمعیت اروپا، تنش های قومی و سکوالر و سیاسی از طریق شهروندان غرب آسیایی 

و شمال آفریقایی وارد اروپا می شود. ممکن است نخبگان سیاسی و اجتماعی اروپا به خوبی درک نکنند چه چیزی در معرض 

خطر است و ناخواسته، این تنش ها را تقویت کنند؛ در نتیجه، اروپا به منطقه ای برای درگیری های خشونت آمیز بین گروه های با 
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منشأ غرب آسیایی و شمال آفریقایی تبدیل خواهد شد.

۲ .11. روسیه
بر اساس این پروژه، تا ۲۰۲۵ روسیه، به عنوان بازیگر غیرمنطقه ای، نقش مهمی در مسائل امنیتی این مناطق ایفا خواهد کرد. 

 از بین نمی رود؛ اگرچه نفوذ این کشور در بلندمدت کاهش می یابد. در واقع این پروژه برای روسیه 
ً
نفوذ روسیه تا ۲۰۵۰ کامال

 دو نقش را لحاظ کرده است: 
ً
در افق ۲۰۵۰ صرفا

صادر کنندۀ مواد غذایی به این کشورها؛  

شریک مهم در توسعۀ انرژی هسته ای.  

دربارۀ سایر موضوعات، از اقتصاد دیجیتال و تغییر اوضاع و انقالب انرژی گرفته تا شهرنشینی و مهاجرت بین المللی، نقش 

روسیه به هیچ وجه مشخص نشده است.


