االفتتاحية

)The Big Bang (S

التهديدات غير التقليدية تُ شكّ ل عالم ما بعد عام 2020
لــم يكــن مصطلــح “العا َلــم” يمثــل مفهومــا ً حقيقيــا ً يمكــن
االســتناد إليــه فــي التحليــات والسياســات ،وكان معظــم مــا
يتعلــق بـ“األمــن العالمــي” ينتمــي -عمليـاً -إلــى مــدارس مثاليــة
أو اســتراتيجيات أطــول مــن أي مــدى ،مقابــل ما يتعلــق بـ“النظام
الدولــي” أو النظــم اإلقليميــة أو الــدول القوميــة،
التــي كان مــن الممكــن تحديــد مخاطــر
“ ”Clear and Presentترتبــط
بتحــركات عاجلــة وميزانيــات محــددة،
إلــى أن أتــى عــام  2020الــذي بــدأ
العالــم يتعــرض خاللــه لضربــات
كبيــرة تشــبه مــا كان يُثــار فــي
آخــر  2012مــن نبــوءات يتعلــق
معظمهــا بنهايــة العالــم كمــا نعرفــه،
واســتمر ذلــك ســنة إضافيــة حتــى
أصبــح مــا يُســمى “الوضــع العــادي
الجديــد” وضعـا ً عاديـاً ،فالماضــي لــن
َي ُعـ ْـد ،وأصبــح مــن الممكــن النظــر إلــى
تعبيــرات إضافيــة مثــل “كوكــب األرض”
بواقعيــة أو باحتــرام.

لماذا؟
التفســيرات بســيطة لدرجــة مخيفــة ،فهــي ترتبــط بنظريــات
قديمــة ُتشــبه مــا ُيطــرح -عــاد ًة -عنــد محاولــة فهــم نشــأة الكون،
أو قصــة الزمــن ،أو أصــل األنــواع ،أو صــراع الحضــارات ،أو
نهايــة التاريــخ ،منهــا:
 -1أن هنــاك عمليــة تأثيــر وتأثــر وتحــور ثــم تأثيــر مضــاد،
ســريعة جــداً ،تحــدث عبــر حــدود دول العالــم ،وال يمكــن
عمليــاً -الســيطرة عليهــا بنســبة كبيــرة ،فقــد أصبــح العالــممتصــاً و( )Interdependentبطريقــة معقــدة ،إلــى درجــة
بعيــداً عــن التفســير التقليــدي لنظريــة “تأثيــر الفراشــة” -أن جملــة“إدوارد لورنتــز”“ :لــو أن فراشــة ضربــت بأجنحتهــا فــي الصيــن
لحــدث إعصــار فــي كاليفورنيــا”؛ أصبحــت قابلــة للتفكيــر فيهــا،
ولــم تعــد تعبيــراً فقــط عــن نظريــة الفوضــى وصعوبــة التنبــؤ،

فقد حدث ذلك فعليا ً عدة مرات ،وسوف يتكرر.
 -2أن مــا يحــدث فــي العالــم العــادي الجديــد أشــبه بـــBig
 Bangsصغيــرة ،كانــت كل واحــدة منهــا كفيلــة بإحــداث
تغيــرات “فــوق اســتراتيجية” ،فقــد تــم االعتيــاد لفتــرة
طويلــة علــى القــول بــأن التحــوالت الكبــرى فــي
التاريــخ تحــدث بفعــل تطــورات اكتســاحية
(مثــل :الحــروب العالميــة ،واألمــراض
الوبائيــة ،والكــوارث الطبيعيــة،
والثــورات الشــعبية ،واالنهيــارات
االقتصاديــة ،)...وهــو مــا يقــع
حاليــاً ،فهنــاك مشــكالت ضخمــة
ـال،
ـواز أو متتـ ٍ
انفجــرت بشــكل متـ ٍ
وتؤثــر علــى بعضهــا بعضــا ً
بطريقــة تتســم بالتعقيــد الشــديد.
 -3أن تأثيــرات أو توابــع الهــزات
التــي يتعــرض لهــا العالــم قــد تجــاوزت
األقاليــم والــدول والجماعــات والمؤسســات،
لتصــل إلــى مســتوى األســر و“األفــراد” ،لتحــدث
تغييــرات أساســية فــي أنمــاط حيــاة وعمــل األشــخاص العادييــن،
بــل وتهددهــا .فقــد وصلــت موجــات (كوفيــد )19-إلــى كل بيــت،
وأدت الثــورات الشــعبية والصراعــات المســلحة إلــى تدميــر
منــازل وهجــرات واســعة ،وتكفلــت الكــوارث الطبيعيــة بقطــاع
آخــر مــن البشــر ،ليصبــح األمــن الشــخصي قضيــة حقيقيــة فــي
عالــم اليــوم ،والمشــكلة أحيانــا ً أنــه “ال يوجــد منقــذ”.

NTS
هنــاك بالتأكيــد أخبــار جيــدة ،فطالمــا لــم يــأ ِ
ت شــيء مــن الفضــاء
الكونــي ،تظــل هنــاك حــدود لتأثيــرات كل مــا يحــدث ،وقــد تمــرس
العالــم علــى التكيــف والتعافــي مــع أوضــاع مماثلــة ،ويمكــن
الرهــان رغــم كل شــيء علــى التقــدم العلمــي وغريــزة البقــاء،
وربمــا “التعقــل الدولــي” ،وقبــل كل ذلــك اللطــف اإللهــي .لكــن
تظــل المشــكلة -بالطبــع -هــي أن معظــم المشــكالت التــي يواجههــا
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العالــم حالي ـا ً هــي مــن نــوع “التهديــدات غيــر التقليديــة” (Non
 ،)Traditional Securityالتــي تأتــي مــن مصــادر معقــدة،
وتتحــرك بســرعة غيــر عاديــة ،وال توجــد “بروتوكــوالت” فعالــة
للتعامــل معهــا ،وكان الجيــل الحالــي مــن قــادة العالــم قــد نســي
بعضهــا ،وأهمهــا:

 -7حــروب المعلومــات :فالمعلومــات واحــدة من عناويــن العصر،
التــي ترتبــط بعناصــر خطــرة ،كالعمليــات النفســية ،والدعايــة
السياســية ،والمعلومــات المضللــة ،خاصــة فــي ظــل وجــود الـــ
 Big Dataووســائل التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت مــن
مالمــح العالــم الجديــد.

 -1األمــراض الوبائيــة :فقــد كان فيــروس “كورونــا” أخطــر
تهديــد منفــرد للعالــم منــذ عقــود ،وهــو أهــم عامــل فــي تشــكيل
“الوضــع الحالــي” ،وســوف يســتمر بدرجــات خطــورة متفاوتــة،
بينمــا تتطــور أســاليب مواجهتــه ،وغالبـا ً ســيتحول إلــى مــا يشــبه
أنفلونــزا عاديــة ،إذا لــم ينت ـ ِه فجــأة.

 -8الحــركات العشــوائية :بالتــوازي مــع ذلــك ،اتســع نطــاق
األعمــال العشــوائية والتحــركات غيــر المحســوبة والتطــورات
المفاجئــة ..وغيرهــا ،ممــا ينتــج عــن حســابات ســيئة ،أو تقديــرات
خاطئــة ،أو اختــاالت ســلوكية ،ويــؤدي ذلــك إلــى مســارات غيــر
متوقعــة تــؤدي إلــى  U Turnأحيان ـاً.

 -2الحــروب العالميــة :فهنــاك أجــواء حــروب رئيســية فــي عــدة
أقاليــم عبــر العالــم ،أطرافهــا الواليــات المتحــدة والصيــن وروســيا
وإيــران ،لكــنّ أحــداً ال يريــد حربـا ً “غيــر بــاردة” ،والمشــكلة هــي
فــي احتمــاالت االنــزالق إليهــا ،فــي ظــل نمــط “غريب األطــوار”،
أو يتســم بالفظاعــة ،فــي إدارة عالقــات الــدول.

ماذا نفعل؟

 -3الكــوارث المناخيــة :إذ أصبحــت تداعيــات التغيــر المناخــي
حقيقــة صادمــة فجــأة ،بــدون ســابق إنــذار ،فــي معظــم المناطــق،
وهــي المشــكلة األكثــر تعقيــداً التــي ســتجعل مصطلــح “الكــرة
األرضيــة” شــائعا ً قريبـاً ،وال توجــد حلــول ســريعة أو ســهلة لهــا،
لكــن أصبــح هنــاك وعــي بهــا.

إنــه الــدور نفســه الــذي كانــت “األكاديميــا” -وقــد أصبحــت
فاع ـاً شــديد األهميــة -تقــوم بــه ،لكــن فــي ظــل حقائــق جديــدة
يتشــكل مــن خاللهــا “نظــام عالمــي” غيــر قابــل للســيطرة علــى
تفاعالتــه األساســية منــذ  ،2020والبدايــة دائم ـا ً هــي التخلــص
مــن كل المفاهيــم القديمــة ،كلهــا ،وأولهــا األطــراف الفاعلــة
قبلــه ،ومحــركات تفاعالتــه ،وهيــكل قيادتــه ،وعالقــات دولــه،
وعملياتــه ،وخصوصـا ً الصراعــات والتحالفــات ومــا بينهمــا ،مــع
االســتمرار فــي البحــث عــن “االتجاهــات التــي تحمــل مالمــح
نظاميــة يمكــن فهمهــا” ،فالفوضــى ليســت نظريــة مقنعــة.

 -4األزمــات االقتصاديــة :التــي كانــت تتكــرر كل عقــد تقريب ـاً،
لكنهــا تصبــح أكثــر تكــراراً ،وأكثــر اتســاعاً ،وممتــدة زمنيـاً؛ بفعل
تأثيــرات المشــاكل الســابقة ،وســتؤدي إلــى حالــة غيــر مســبوقة
مــن التدهــور الداخلــي أو التنافــس الخارجــي إذا لــم يتــم اتفــاق
علــى قواعــد لعبــة لألمــم والشــركات.

راعــى أطــر تفكيــر مختلفــة ،يمكن أن تســاعد
فقــط ،يجــب أن ُت َ
إلــى أن يتــم اســتعادة التــوازن عبــر العالــم ،فــكل شــيء يمكــن أن
يحــدث ،حتــى مــا ال يمكــن التفكيــر فيــه ،والمشــكلة مؤقتـا ً هــي أن
تجــد “بجعـا ً أبيــض” .كمــا أن كل التفاعــات الحاليــة تتســم بالتعقيد
الشــديد ،ومــن الصعــب للغايــة االطمئنــان أليــة تقييمــات بســيطة؛
لكــن كلمــا كانــت المعلومــات أكثــر دقــة -ميدانيــة تقريب ـاً -كانــت
التحليــات أكثــر تحديــداً ،مــع االســتمرار فــي إدراك أن هنــاك
“عــدم عقالنيــة” أو نظريــات كــوارث قــد تظهــر فجــأة .وأخيــراً،
هنــاك دائم ـا ً “أخبــار جيــدة” ،فــرص ممكنــة ،شــراكات محتملــة،
تطــورات إيجابيــة ،لكنهــا تحتــاج (.)Integrated Thinking

 -6القفــزات التكنولوجيــة :فهــي تحــدد شــكل العالــم وعالقــات
دولــه ونتائــج صراعاتــه وأنمــاط الحيــاة فيــه ،وعناوينهــا كثيــرة:
( ،)5Gالطائــرات المســيّرة ،الهجمــات الســيبرانية ،الــذكاء
االصطناعــي ،العالــم االفتراضــي ،والفضــاء والمواصــات
والطاقــة ..إلــخ ،وهــي فرصــة وتهديــد ،وســتكون مســؤولة عــن
ظهــور مصطلــح “البشــرية”.

فــي النهايــة ،إن هــذا هــو التقريــر الســنوي األول لـــ،MIR
والــذي يحــاول االقتــراب مــن االتجاهــات الرئيســية علــى
المســتوى الثالــث مــن العالــم ،وهــو األقاليــم ،والتفاعــات
العابــرة لهــا أو بينهــا ،علــى نحــو نعتقــد أنــه ســيكون األكثــر
مســاهمة فــي تشــكيل مالمــح الـــ Big Pictureلعالــم مــا بعــد
ســنة .2020

 -5االضطرابــات الداخليــة :فقــد شــهد العالــم موجــة ثــورات أدت
النهيــار دول ،وال يــزال يشــهد احتجاجــات شــوارع وأعمــال
عنــف وصراعــات مســلحة ،تدفــع نحــو مزيـ ٍد مــن عدم االســتقرار
السياســي واالجتماعــي ،وتتمــدد آثارهــا إلــى المناطــق المجــاورة،
وهــي مشــكلة مزمنــة.
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