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االفتتاحية

يمكــن  حقيقيــاً  يمثــل مفهومــاً  يكــن مصطلــح “العاَلــم”  لــم 
االســتناد إليــه فــي التحليــات والسياســات، وكان معظــم مــا 
يتعلــق بـ“األمــن العالمــي” ينتمــي -عمليــاً- إلــى مــدارس مثاليــة 
أو اســتراتيجيات أطــول مــن أي مــدى، مقابــل ما يتعلــق بـ“النظام 

الدولــي” أو النظــم اإلقليميــة أو الــدول القوميــة، 
مخاطــر  تحديــد  الممكــن  مــن  كان  التــي 

ترتبــط   ”Clear and Present“
بتحــركات عاجلــة وميزانيــات محــددة، 

ــدأ  ــذي ب ــى عــام 2020 ال ــى أن أت إل
العالــم يتعــرض خاللــه لضربــات 
فــي  ُيثــار  كبيــرة تشــبه مــا كان 
ــق  ــوءات يتعل ــن نب ــر 2012 م آخ
معظمهــا بنهايــة العالــم كمــا نعرفــه، 
ــى  ــة حت ــنة إضافي ــك س ــتمر ذل واس

أصبــح مــا ُيســمى “الوضــع العــادي 
الجديــد” وضعــاً عاديــاً، فالماضــي لــن 

ــى  ــح مــن الممكــن النظــر إل ــْد، وأصب َيُع
تعبيــرات إضافيــة مثــل “كوكــب األرض” 

بواقعيــة أو باحتــرام.

لماذا؟
التفســيرات بســيطة لدرجــة مخيفــة، فهــي ترتبــط بنظريــات 
قديمــة ُتشــبه مــا ُيطــرح -عــادًة- عنــد محاولــة فهــم نشــأة الكون، 
أو قصــة الزمــن، أو أصــل األنــواع، أو صــراع الحضــارات، أو 

نهايــة التاريــخ، منهــا:

ــاد،  ــر مض ــم تأثي ــور ث ــر وتح ــر وتأث ــة تأثي ــاك عملي 1- أن هن
يمكــن  وال  العالــم،  دول  حــدود  عبــر  تحــدث  جــداً،  ســريعة 
-عمليــاً- الســيطرة عليهــا بنســبة كبيــرة، فقــد أصبــح العالــم 
ــة  ــى درج ــدة، إل ــة معق متصــالً و)Interdependent( بطريق
-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، 
ــؤ،  ــة التنب ــة الفوضــى وصعوب ــط عــن نظري ــراً فق ــم تعــد تعبي ول

فقد حدث ذلك فعلياً عدة مرات، وسوف يتكرر.

 Big2- أن مــا يحــدث فــي العالــم العــادي الجديــد أشــبه بـــ
بإحــداث  كانــت كل واحــدة منهــا كفيلــة  Bangs صغيــرة، 
ــرة  ــاد لفت ــم االعتي ــد ت ــوق اســتراتيجية”، فق ــرات “ف تغي
طويلــة علــى القــول بــأن التحــوالت الكبــرى فــي 
ــخ تحــدث بفعــل تطــورات اكتســاحية  التاري
ــة، واألمــراض  ــل: الحــروب العالمي )مث
الطبيعيــة،  والكــوارث  الوبائيــة، 
والثــورات الشــعبية، واالنهيــارات 
يقــع  مــا  وهــو  االقتصاديــة...(، 
حاليــاً، فهنــاك مشــكالت ضخمــة 
ــاٍل،  انفجــرت بشــكل متــواٍز أو متت
بعضــاً  بعضهــا  علــى  وتؤثــر 

بطريقــة تتســم بالتعقيــد الشــديد.

الهــزات  توابــع  أو  تأثيــرات  أن   -3
ــد تجــاوزت  ــم ق ــا العال ــي يتعــرض له الت
ــدول والجماعــات والمؤسســات،  ــم وال األقالي
ــراد”، لتحــدث  ــى مســتوى األســر و“األف لتصــل إل
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 
ــة بقطــاع  ــت الكــوارث الطبيعي ــازل وهجــرات واســعة، وتكفل من
آخــر مــن البشــر، ليصبــح األمــن الشــخصي قضيــة حقيقيــة فــي 

ــذ”. ــه “ال يوجــد منق ــاً أن ــوم، والمشــكلة أحيان ــم الي عال

NTS

هنــاك بالتأكيــد أخبــار جيــدة، فطالمــا لــم يــأِت شــيء مــن الفضــاء 
الكونــي، تظــل هنــاك حــدود لتأثيــرات كل مــا يحــدث، وقــد تمــرس 
ــن  ــة، ويمك ــاع مماثل ــع أوض ــي م ــف والتعاف ــى التكي ــم عل العال
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 

The Big Bang (S)
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 Non( ”ــة ــر التقليدي ــدات غي ــاً هــي مــن نــوع “التهدي ــم حالي العال
ــدة،  ــن مصــادر معق ــي م ــي تأت Traditional Security(، الت
وتتحــرك بســرعة غيــر عاديــة، وال توجــد “بروتوكــوالت” فعالــة 
ــد نســي  ــم ق ــادة العال ــن ق ــي م ــل الحال ــا، وكان الجي للتعامــل معه

بعضهــا، وأهمهــا:

1- األمــراض الوبائيــة: فقــد كان فيــروس “كورونــا” أخطــر 
ــي تشــكيل  ــود، وهــو أهــم عامــل ف ــذ عق ــم من ــرد للعال ــد منف تهدي
“الوضــع الحالــي”، وســوف يســتمر بدرجــات خطــورة متفاوتــة، 
بينمــا تتطــور أســاليب مواجهتــه، وغالبــاً ســيتحول إلــى مــا يشــبه 

ــِه فجــأة. ــم ينت ــة، إذا ل ــزا عادي أنفلون

2- الحــروب العالميــة: فهنــاك أجــواء حــروب رئيســية فــي عــدة 
أقاليــم عبــر العالــم، أطرافهــا الواليــات المتحــدة والصيــن وروســيا 
وإيــران، لكــّن أحــداً ال يريــد حربــاً “غيــر بــاردة”، والمشــكلة هــي 
فــي احتمــاالت االنــزالق إليهــا، فــي ظــل نمــط “غريب األطــوار”، 

أو يتســم بالفظاعــة، فــي إدارة عالقــات الــدول.

ــر المناخــي  ــات التغي ــة: إذ أصبحــت تداعي ــوارث المناخي 3- الك
حقيقــة صادمــة فجــأة، بــدون ســابق إنــذار، فــي معظــم المناطــق، 
ــرة  ــح “الك ــتجعل مصطل ــي س ــداً الت ــر تعقي ــكلة األكث ــي المش وه
األرضيــة” شــائعاً قريبــاً، وال توجــد حلــول ســريعة أو ســهلة لهــا، 

لكــن أصبــح هنــاك وعــي بهــا.

ــاً،  ــد تقريب ــت تتكــرر كل عق ــي كان ــة: الت 4- األزمــات االقتصادي
لكنهــا تصبــح أكثــر تكــراراً، وأكثــر اتســاعاً، وممتــدة زمنيــاً؛ بفعل 
ــر مســبوقة  ــة غي ــى حال ــرات المشــاكل الســابقة، وســتؤدي إل تأثي
ــاق  ــم اتف ــم يت ــي إذا ل ــس الخارج ــي أو التناف ــور الداخل ــن التده م

علــى قواعــد لعبــة لألمــم والشــركات.

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

وهــي مشــكلة مزمنــة.

ــات  ــم وعالق  6- القفــزات التكنولوجيــة: فهــي تحــدد شــكل العال
دولــه ونتائــج صراعاتــه وأنمــاط الحيــاة فيــه، وعناوينهــا كثيــرة: 
الــذكاء  الســيبرانية،  الهجمــات  المســّيرة،  الطائــرات   ،)5G(
والمواصــالت  والفضــاء  االفتراضــي،  العالــم  االصطناعــي، 
والطاقــة.. إلــخ، وهــي فرصــة وتهديــد، وســتكون مســؤولة عــن 

ــرية”. ــح “البش ــور مصطل ظه

7- حــروب المعلومــات: فالمعلومــات واحــدة من عناويــن العصر، 
ــة  ــية، والدعاي ــات النفس ــرة، كالعملي ــر خط ــط بعناص ــي ترتب الت
ــي ظــل وجــود الـــ ــة، خاصــة ف ــات المضلل السياســية، والمعلوم
Big Data ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت مــن 

مالمــح العالــم الجديــد.

8- الحــركات العشــوائية: بالتــوازي مــع ذلــك، اتســع نطــاق 
ــورات  ــوبة والتط ــر المحس ــركات غي ــوائية والتح ــال العش األعم
المفاجئــة.. وغيرهــا، ممــا ينتــج عــن حســابات ســيئة، أو تقديــرات 
خاطئــة، أو اختــالالت ســلوكية، ويــؤدي ذلــك إلــى مســارات غيــر 

ــاً. ــى U Turn أحيان ــؤدي إل متوقعــة ت

ماذا نفعل؟

إنــه الــدور نفســه الــذي كانــت “األكاديميــا” -وقــد أصبحــت 
فاعــالً شــديد األهميــة- تقــوم بــه، لكــن فــي ظــل حقائــق جديــدة 
يتشــكل مــن خالهــا “نظــام عالمــي” غيــر قابــل للســيطرة علــى 
تفاعاتــه األساســية منــذ 2020، والبدايــة دائمــاً هــي التخلــص 
مــن كل المفاهيــم القديمــة، كلهــا، وأولهــا األطــراف الفاعلــة 
ــه،  ــات دول ــه، وعالق ــكل قيادت ــه، وهي ــركات تفاعالت ــه، ومح قبل
وعملياتــه، وخصوصــاً الصراعــات والتحالفــات ومــا بينهمــا، مــع 
ــح  ــل مالم ــي تحم ــات الت ــن “االتجاه ــث ع ــي البح ــتمرار ف االس

ــة. ــة مقنع ــا”، فالفوضــى ليســت نظري ــن فهمه ــة يمك نظامي

فقــط، يجــب أن ُتراَعــى أطــر تفكيــر مختلفــة، يمكن أن تســاعد 
إلــى أن يتــم اســتعادة التــوازن عبــر العالــم، فــكل شــيء يمكــن أن 
يحــدث، حتــى مــا ال يمكــن التفكيــر فيــه، والمشــكلة مؤقتــاً هــي أن 
تجــد “بجعــاً أبيــض”. كمــا أن كل التفاعــالت الحاليــة تتســم بالتعقيد 
الشــديد، ومــن الصعــب للغايــة االطمئنــان أليــة تقييمــات بســيطة؛ 
لكــن كلمــا كانــت المعلومــات أكثــر دقــة -ميدانيــة تقريبــاً- كانــت 
ــاك  ــي إدراك أن هن ــتمرار ف ــع االس ــداً، م ــر تحدي ــالت أكث التحلي
“عــدم عقالنيــة” أو نظريــات كــوارث قــد تظهــر فجــأة. وأخيــراً، 
هنــاك دائمــاً “أخبــار جيــدة”، فــرص ممكنــة، شــراكات محتملــة، 
.)Integrated Thinking( تطــورات إيجابيــة، لكنهــا تحتــاج

 ،MIRفــي النهايــة، إن هــذا هــو التقريــر الســنوي األول لـــ
علــى  الرئيســية  االتجاهــات  مــن  االقتــراب  يحــاول  والــذي 
والتفاعــات  األقاليــم،  وهــو  العالــم،  مــن  الثالــث  المســتوى 
ــر  ــيكون األكث ــه س ــد أن ــو نعتق ــى نح ــا، عل ــا أو بينه ــرة له العاب
مســاهمة فــي تشــكيل مامــح الـــBig Picture لعالــم مــا بعــد 
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